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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Licitação

 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 014/2022 - COLIC/SUAG/SEL/DF

PROCESSO SEI N.º 00220-00005591/2022-68

(AMPLA CONCORRÊNCIA)

 

 

DADOS DO PREGÃO ELETRÔNICO:

 

OBJETO: Contratação de empresas especializadas em manutenção de casa de máquinas as quais compõe as piscinas dos Centros
Olímpicos e Paralímpicos do Distrito Federal, incluindo mão de obra, assistência técnica, fornecimento de peças e equipamentos e
todos insumos necessários ao correto funcionamento dos equipamentos, com vistas a atender às necessidades da Secretaria de
Estado de Esporte e Lazer.

INTERESSADO: SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL, doravante denominada SEL/DF.

CÓDIGO UASG: 926246.

MODO DE DISPUTA: ABERTO.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO: Manutenção preven�va e corre�va da casa de máquinas e MAIOR
DESCONTO: Fornecimento de peças, perfazendo o MENOR PREÇO POR LOTE.

VALOR ESTIMADO: R$647.474,41 (seiscentos e quarenta e sete mil quatrocentos e setenta e quatro reais e quarenta e um centavos

Programa de Trabalho: 27.811.6206.4170.0006 - Manutenção de Espaços Espor�vos - Centros Olímpicos e Paralímpicos; Natureza de
Despesa: 3.3.90.39 - Outros serviços de terceiros - Pessoa jurídica; Fonte: 100 - Ordinário não vinculado; Valor: R$647.474,41
(seiscentos e quarenta e sete mil quatrocentos e setenta e quatro reais e quarenta e um centavos).

 

I M P O R T A N T E:

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO ATÉ: 18h00min do dia 20/09/2022;

PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO ATÉ: 18h00min do dia 20/09/2022.

 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 13h00min do dia 23/09/2022;

ABERTURA DAS PROPOSTAS ÀS: 13h05min do dia 23/09/2022;

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS ÀS: 13h10min do dia 23/09/2022;

ENDEREÇO: As propostas serão recebidas exclusivamente por meio eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br.

 

O Distrito Federal - DF, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL, doravante denominada
SEL/DF, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 02.977.827/0001-85, sediada na SCS, Quadra 4, Edi�cio Luiz Carlos Botelho, 6º e 7º andares -
Bairro Asa Sul – Brasília/DF; CEP: 70.304-000, autorizada pelo Decreto Distrital n.º 41.497/2020, de 18 de novembro de 2020, por
meio do Pregoeiro e Equipe de Apoio, mediante a Portaria n.º 247, 03 de dezembro de 2021, publicada no DO-DF n.º 226, de 06 de
dezembro de 2021, comunica aos interessados que fará licitação, Ampla Concorrência, sob a modalidade de PREGÃO, na
forma ELETRÔNICO, �po MENOR PREÇO E MAIOR DESCONTO POR LOTE, PROCESSO SEI N.º 00220-00005591/2022-68, cujo objeto é:
Contratação de empresas especializadas em manutenção de casa de máquinas as quais compõe as piscinas dos Centros Olímpicos e
Paralímpicos do Distrito Federal, incluindo mão de obra, assistência técnica, fornecimento de peças e equipamentos e todos insumos
necessários ao correto funcionamento dos equipamentos, com vistas a atender às necessidades da Secretaria de Estado de Esporte e
Lazer, de acordo com as especificações e condições descritas neste EDITAL e nos seus ANEXOS I A X, em especial o Termo de
Referência constante do ANEXO I. 

 

O presente certame será regido de acordo com o regulamento da Lei Federal n.º 10.520/2002, do Decreto Federal n.º 10.024/2019, da
Leis Distritais n.º 4.611/2011 e n.º 5.525/2015, dos Decretos Distritais n.º 23.460/2002, n.º 26.851/2006, n.º 35.592/2014,
n.º 36.520/2015, n.º 39.453/2018, n.º 40.205/2019 (Recepciona o Decreto Federal n.º 10.024, de 20 de setembro de 2019), Parecer
Referencial SEI-GDF n.º 10/2020 - PGDF/PGCONS, observando a Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006,
subsidiariamente, da Lei Federal n.º 8.666/1993 e alterações subsequentes, além das demais normas per�nentes, observadas as
condições estabelecidas neste Ato Convocatório e seus Anexos.

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico que promova a comunicação pela INTERNET,
mediante condições de segurança, u�lizando-se, para tanto, os recursos da criptografia e auten�cação em todas as suas fases.

 

Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados
gerados ou transferidos para a página eletrônica www.comprasgovernamentais.gov.br, que terá, dentre outras, as seguintes
atribuições: receber, examinar e decidir as impugnações e pedidos de esclarecimento ao EDITAL, apoiado pelo setor responsável pela
sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no
instrumento convocatório; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições de habilitação; sanear erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos de habilitação e sua validade jurídica; receber, examinar e decidir os recursos,
encaminhando à autoridade competente quando man�ver sua decisão; indicar o vencedor do certame; adjudicar o objeto, quando
não houver recurso; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior
e propor a homologação.

 

O EDITAL e seus ANEXOS I A X estarão disponíveis gratuitamente na página da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito
Federal – SEL/DF, www.esporte.df.gov.br (clicar em “transparência > licitações > Pregão Eletrônico”) e no endereço
eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br.

 

1. DO OBJETO E DA DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.1. Contratação de empresas especializadas em manutenção de casa de máquinas as quais compõe as piscinas dos
Centros Olímpicos e Paralímpicos do Distrito Federal, incluindo mão de obra, assistência técnica, fornecimento de peças e
equipamentos e todos insumos necessários ao correto funcionamento dos equipamentos, conforme especificações e condições
estabelecidas no Termo de Referência constante do ANEXO I deste EDITAL, e os demais elementos per�nentes encontram-se
estabelecidos neste EDITAL e seus ANEXOS I A X.

1.2. O presente certame será dividido em um item e em três lotes conforme a descrição a seguir:

 

LOTE 01

Centro Olímpico Parque da Vaquejada , Setor O, Brazlândia e Samambaia;

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
ESTIMADA VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

DO ITEM

Contratação de empresa especializada manutenção da casa de máquinas do Centro Olímpico do Parque da Vaquejada

01

MENOR PREÇO

Manutenção preven�va e corre�va da
casa de máquinas, conforme Cláusulas
1.3, 1.4 e 1.5 deste Edital.

Serviço
12

(doze)

R$ 3.500,00 (três
mil e quinhentos

reais)

R$ 42.000,00
(quarenta e dois

mil reais)

02

MAIOR DESCONTO

Fornecimento de peças,
conforme Cláusulas 1.6, 1.7 e 1.8
e ANEXO VI do Termo de
Referência (94421393).

Unidade
1

(uma)

R$ 16.861,31
(dezesseis mil
oitocentos e

sessenta e um
reais e trinta e um

centavos)

R$ 16.861,31
(dezesseis mil
oitocentos e

sessenta e um
reais e trinta e
um centavos)

Contratação de empresa especializada manutenção da casa de máquinas do Centro Olímpico do Setor O

03

MENOR PREÇO

Manutenção preven�va e corre�va da
casa de máquinas, conforme Cláusulas
1.3, 1.4 e 1.5 deste Edital.

Serviço
12

(doze)

R$ 3.500,00 (três
mil e quinhentos

reais)

R$ 42.000,00
(quarenta e dois

mil reais)

04

MAIOR DESCONTO

Fornecimento de peças,
conforme Cláusulas 1.6, 1.7 e 1.8
e ANEXO VI do Termo de
Referência (94421393).

Unidade
1

(uma)

R$ 16.861,31
(dezesseis mil
oitocentos e

sessenta e um
reais e trinta e um

centavos)

R$ 16.861,31
(dezesseis mil
oitocentos e

sessenta e um
reais e trinta e
um centavos)

Contratação de empresa especializada manutenção da casa de máquinas do Centro Olímpico de Brazlândia

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.esporte.df.gov.br/
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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05 MENOR PREÇO

Manutenção preven�va e corre�va da
casa de máquinas, conforme Cláusulas
1.3, 1.4 e 1.5 deste Edital.

Serviço 12

(doze)

R$ 3.500,00

(três mil e
quinhentos reais)

R$ 42.000,00

(quarenta e dois
mil reais)

06

MAIOR DESCONTO

Fornecimento de peças,
conforme Cláusulas 1.6, 1.7 e 1.8
e ANEXO VI do Termo de
Referência (94421393).

Unidade
1

(uma)

R$ 16.861,31

(dezesseis mil
oitocentos e

sessenta e um
reais e trinta e um

centavos)

R$ 16.861,31

(dezesseis mil
oitocentos e

sessenta e um
reais e trinta e
um centavos)

Contratação de empresa especializada manutenção da casa de máquinas do Centro Olímpico de Samambaia

07

MENOR PREÇO

Manutenção preven�va e corre�va da
casa de máquinas, conforme Cláusulas
1.3, 1.4 e 1.5 deste Edital.

Serviço
12

(doze)

R$ 3.500,00

(três mil e
quinhentos reais)

R$ 42.000,00

(quarenta e dois
mil reais)

08

MAIOR DESCONTO

Fornecimento de peças,
conforme Cláusulas 1.6, 1.7 e 1.8
e ANEXO VI do Termo de
Referência (94421393).

Unidade
1

(uma)

R$ 16.861,31

(dezesseis mil
oitocentos e

sessenta e um
reais e trinta e um

centavos)

R$ 16.861,31

(dezesseis mil
oitocentos e

sessenta e um
reais e trinta e
um centavos)

VALOR TOTAL DO LOTE 01

R$235.445,24

(duzentos e trinta
e cinco mil

quatrocentos e
quarenta e cinco

reais e vinte e
quatro centavos)

 

 

LOTE 02

Riacho Fundo I, Estrutural, Gama, Santa Maria

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
ESTIMADA VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

DO ITEM

Contratação de empresa especializada manutenção da casa de máquinas do Centro Olímpico do Riacho Fundo I

09

MENOR PREÇO

Manutenção preven�va e corre�va da
casa de máquinas, conforme Cláusulas
1.3, 1.4 e 1.5 deste Edital.

Serviço
12

(doze)

R$ 3.500,00

(três mil e
quinhentos reais)

R$ 42.000,00

(quarenta e dois
mil reais)

10

MAIOR DESCONTO

Fornecimento de peças,
conforme Cláusulas 1.6, 1.7 e 1.8
e ANEXO VI do Termo de
Referência (94421393).

Unidade
1

(uma)

R$ 16.861,31

(dezesseis mil
oitocentos e

sessenta e um
reais e trinta e um

centavos)

R$ 16.861,31

(dezesseis mil
oitocentos e

sessenta e um
reais e trinta e
um centavos)

Contratação de empresa especializada manutenção da casa de máquinas do Centro Olímpico da Estrutural

11 MENOR PREÇO

Manutenção preven�va e corre�va da
casa de máquinas, conforme Cláusulas
1.3, 1.4 e 1.5 deste Edital.

Serviço 12

(doze)

R$ 3.500,00

(três mil e
quinhentos reais)

R$ 42.000,00

(quarenta e dois
mil reais)
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12

MAIOR DESCONTO

Fornecimento de peças,
conforme Cláusulas 1.6, 1.7 e 1.8
e ANEXO VI do Termo de
Referência (94421393).

Unidade
1

(uma)

R$ 16.861,31

(dezesseis mil
oitocentos e

sessenta e um
reais e trinta e um

centavos)

R$ 16.861,31

(dezesseis mil
oitocentos e

sessenta e um
reais e trinta e
um centavos)

Contratação de empresa especializada manutenção da casa de máquinas do Centro Olímpico do Gama

13

MENOR PREÇO

Manutenção preven�va e corre�va da
casa de máquinas, conforme Cláusulas
1.3, 1.4 e 1.5 deste Edital.

Serviço
12

(doze)

R$ 3.500,00

(três mil e
quinhentos reais)

R$ 42.000,00

(quarenta e dois
mil reais)

 

14

MAIOR DESCONTO

Fornecimento de peças,
conforme Cláusulas 1.6, 1.7 e 1.8
e ANEXO VI do Termo de
Referência (94421393).

Unidade
1

(uma)

R$ 16.861,31

(dezesseis mil
oitocentos e

sessenta e um
reais e trinta e um

centavos)

R$ 16.861,31

(dezesseis mil
oitocentos e

sessenta e um
reais e trinta e
um centavos)

 

Contratação de empresa especializada manutenção da casa de máquinas do Centro Olímpico do Recanto das Emas

15

MENOR PREÇO

Manutenção preven�va e corre�va da
casa de máquinas, conforme Cláusulas
1.3, 1.4 e 1.5 deste Edital.

Serviço
12

(doze)

R$ 3.500,00

(três mil e
quinhentos reais)

R$ 42.000,00

(quarenta e dois
mil reais)

16

MAIOR DESCONTO

Fornecimento de peças,
conforme Cláusulas 1.6, 1.7 e 1.8
e ANEXO VI do Termo de
Referência (94421393).

Unidade
1

(uma)

R$ 16.861,31

(dezesseis mil
oitocentos e

sessenta e um
reais e trinta e um

centavos)

R$ 16.861,31

(dezesseis mil
oitocentos e

sessenta e um
reais e trinta e
um centavos)

Contratação de empresa especializada manutenção da casa de máquinas do Centro Olímpico de Santa Maria

17

MENOR PREÇO

Manutenção preven�va e corre�va da
casa de máquinas, conforme Cláusulas
1.3, 1.4 e 1.5 deste Edital.

Serviço
12

(doze)

R$ 3.500,00

(três mil e
quinhentos reais)

R$ 42.000,00

(quarenta e dois
mil reais)

18

MAIOR DESCONTO

Fornecimento de peças,
conforme Cláusulas 1.6, 1.7 e 1.8
e ANEXO VI do Termo de
Referência (94421393).

Unidade
1

(uma)

R$ 16.861,31

(dezesseis mil
oitocentos e

sessenta e um
reais e trinta e um

centavos)

R$ 16.861,31

(dezesseis mil
oitocentos e

sessenta e um
reais e trinta e
um centavos)

VALOR TOTAL DO LOTE 02

R$294.306,55

(duzentos e
noventa e quatro

mil trezentos e
seis reais e

cinquenta e cinco
centavos)
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LOTE 03

São Sebas�ão e Planal�na

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
ESTIMADA VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

DO ITEM

Contratação de empresa especializada manutenção da casa de máquinas do Centro Olímpico de São Sebas�ão

19

MENOR PREÇO

Manutenção preven�va e corre�va da
casa de máquinas, conforme Cláusulas
1.3, 1.4 e 1.5 deste Edital.

Serviço
12

(doze)

R$ 3.500,00

(três mil e
quinhentos reais)

R$ 42.000,00
(quarenta e dois

mil reais)

 

20

MAIOR DESCONTO

Fornecimento de peças,
conforme Cláusulas 1.6, 1.7 e 1.8
e ANEXO VI do Termo de
Referência (94421393).

Unidade
1

(uma)

R$ 16.861,31

(dezesseis mil
oitocentos e

sessenta e um
reais e trinta e um

centavos)

 

R$ 16.861,31

(dezesseis mil
oitocentos e

sessenta e um
reais e trinta e
um centavos)

Contratação de empresa especializada manutenção da casa de máquinas de Planal�na

21

MENOR PREÇO

Manutenção preven�va e corre�va da
casa de máquinas, conforme Cláusulas
1.3, 1.4 e 1.5 deste Edital.

Serviço
12

(doze)

R$ 3.500,00

(três mil e
quinhentos reais)

R$ 42.000,00
(quarenta e dois

mil reais)

22

MAIOR DESCONTO

Fornecimento de peças,
conforme Cláusulas 1.6, 1.7 e 1.8
e ANEXO VI do Termo de
Referência (94421393).

Unidade
1

(uma)

R$ 16.861,31

(dezesseis mil
oitocentos e

sessenta e um
reais e trinta e um

centavos)

R$ 16.861,31

(dezesseis mil
oitocentos e

sessenta e um
reais e trinta e
um centavos)

VALOR TOTAL DO LOTE 03

R$ 117.722,62

(cento e
dezessete mil
setecentos e

vinte e dois reais
e sessenta e dois

centavos

 

 

1.3. DA DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

1.3.1. Os serviços de manutenção deverão ser executados de acordo com as especificações de serviços, normas de
execução e programa de manutenção preven�va, constante Demonstra�vo Ro�na de Manutenção - Anexo III do TERMO DE
REFERÊNCIA (94229691), respec�vamente, sendo inaceitável a falta de execução de qualquer parcela de serviço ou o não
cumprimento da frequência mínima de realização definida no programa de manutenção, sem as devidas jus�fica�vas.

1.3.2. Os serviços de manutenção preven�va devem ser feitos de forma a minimizar a necessidade de manutenções
corre�vas. Não serão aceitas manutenções corre�vas constantes que demonstrem a má qualidade de execução e realização das
manutenções preven�vas. Caso seja comprovada a ineficiência das manutenções preven�vas, de forma que traga prejuízos para
Administração Pública, a empresa licitante poderá ser penalizada.

1.3.3. Neste caso, em função da dimensão e complexidade dos serviços eventuais a serem realizados, será definido prazo
para conclusão dos mesmos em comum acordo de ambas as partes. Tal prazo será registrado em livro de ocorrência próprio e seu
descumprimento estará sujeito à aplicação de multa contratual.

1.3.4. Os serviços eventuais deverão envolver as especialidades profissionais de soldador, serralheiro, pedreiro, ajudante
de pedreiro, ajudantes gerais, cabista, técnico em edificações, engenheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro mecânico,
técnico bombeiro hidráulico, ajudante de bombeiro, técnico eletricista, ajudante de eletricista, técnico com especialização em
instalações elétricas, técnico com especialização em instalações hidrossanitárias, técnico em eletrônica, técnico operador de
gerador e técnico operador de sistema de supervisão e controle predial.
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1.3.5. Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão ser novos, comprovadamente de primeira qualidade,
e estarem de acordo com as especificações.

1.3.6. Para fins de medição e pagamento (constarão da planilha específica) serão considerados como serviços eventuais
aqueles que, ainda tenham natureza preven�va e que constem deste caderno de especificações e da respec�va planilha de
quan�ta�vos e preços.

1.3.7. Diante da complexidade técnica dos equipamentos dos centros olímpicos, o qual é composto por imenso número
de peças e equipamentos, e diante da impossibilidade de prever quais peças apresentarão problemas e necessitarão serem
subs�tuídas durante a execução do Contrato, vê-se que a divisibilidade do objeto com o intuito de que o processo licitatório tenha
como critério de seleção a adjudicação por item, traz em si, grave risco de prejuízo ao conjunto além da perda de economia de
escala, não sendo esta divisibilidade recomendada.

1.3.8. Os equipamentos estão listados no Anexo VI do TERMO DE REFERÊNCIA de forma exemplifica�va, podendo
ocorrer o acréscimo e supressão dos equipamentos.

1.3.9. Deverá ser realizada manutenção preven�va (conforme periodicidade descrita) e corre�va nos sistemas de
equipamentos das piscinas dos centros olímpicos, de forma a mantê-los em perfeito estado de funcionamento e perfeita condição
de segurança, seguindo, para tal, o Plano de Manutenção Preven�va - PMP.

1.3.10. Os serviços relacionados no Plano de Manutenção Preven�va – PMP, são referências iniciais sugeridas por esta
Pasta e deverão, obrigatoriamente, ser executados, não se tornando, entretanto, fator impedi�vo ou restri�vo para a realização
de outros trabalhos, verificações ou testes, nos quais os técnicos julgarem necessários para propiciar a perfeita operação e
segurança do sistema.

1.3.11. Os serviços de manutenção corre�va serão formalizados por meio de Ordem de Serviço e enviados à Contratada
através de correspondência eletrônica. Ainda, o início do atendimento não poderá ultrapassar o prazo de 24 (vinte e quatro)
horas corridas, contadas a par�r do recebimento desta.

1.3.12. Os chamados serão efetuados no período das 7 às 19 horas, nos dias úteis. Todos os chamados abertos após as 18h
terão sua contagem suspensa às 19h, sendo que a contagem será reaberta no primeiro dia ú�l subsequente, a par�r das 7 horas;

1.3.13. A prorrogação do prazo para manutenção corre�va poderá ocorrer em virtude do grau de dificuldade comprovado
do defeito apresentado pelo equipamento ou pela aquisição da peça ou componentes a serem subs�tuídos.

1.3.14. Na ocasião da realização da manutenção corre�va, deverá ser preenchido um check list referente ao atendimento,
no qual deverá constar os dados gerais – marca, modelo, n.º de série/patrimônio do(s) equipamento(s) envolvido(s) nos serviços
executados, local de instalação, defeito reclamado, serviço realizado, técnico que prestou atendimento, data e horário, sendo que
uma via do respec�vo impresso deverá permanecer no Serviço de Administração dos centros olímpicos.

1.3.15. Os serviços deverão ser executados, no momento da manutenção preven�va mensal e/ou corre�va, conforme
CHECK LIST, e deverão ser executados os devidos testes, lubrificações, regulagens, ajustes, limpezas e reparos ou trocas de partes
e/ou peças, SEM EXCEÇÃO. Neste úl�mo caso, essa subs�tuição será realizada numa base de troca por outra parte nova e original
e em perfeito estado de funcionamento, de forma a manter as caracterís�cas originais do SISTEMA, tornando-se a parte
subs�tuída sua propriedade. Contudo, em caso de inviabilidade no reparo, os equipamentos deverão ser subs�tuídos.

1.3.16. Constatados defeitos em peças mecânicas e/ou eletrônicas, a Contratada deverá enviar a peça para um
representante autorizado do Fabricante no Distrito Federal ou para o Fabricante, as suas custas, visando a subs�tuição em casos
de garan�a, ou emissão de Laudo Técnico completo informando seu defeito.

1.3.17. Os serviços con�dos no subitem supracitado, acompanhados da aplicação de quaisquer materiais complementares
necessários aos trabalhos, tais como ferramentas, instrumentos de medição, produtos de limpeza (não tóxicos, não inflamáveis,
inodoros e biodegradáveis), fitas isolantes, conectores, cabos elétricos, cabos lógicos, etc, correrão às expensas do responsável a
ser contratada. Constatando-se que a peça não está na garan�a, a aquisição, bem como instalação encontram-se no rol de
obrigações da empresa a ser contratada.

1.3.18. Deverão ser apresentados à fiscalização relatórios técnicos mensais de ocorrências, contendo todos os dados
técnicos das visitas, número da(s) ordem(ns) de serviço(s), data com horários de entrada e saída e nome do técnico. Nesses
relatórios, deverão constar, pelo menos, as seguintes informações:

I - Tipo de manutenção efetuada, com indicação dos equipamentos afetados, causas do defeito, providências adotadas e
especificação de peças, equipamentos ou materiais subs�tuídos;

II - Informações sobre índices anormais de falhas eventualmente observadas em peças, equipamentos ou materiais, análise
de ocorrências fora de ro�na e eventuais sugestões, com vistas a maximizar a eficiência e a confiabilidade na operação e
funcionamento dos equipamentos.

III - O descumprimento dos prazos estabelecidos sem jus�fica�va acarretará na aplicação de multa sobre o valor total do
Contrato/Nota de Empenho, de acordo com os percentuais estabelecidos na Lei nº 8.666/1993.

 

1.4. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1.4.1. A prestação do serviço compreenderá a manutenção das casas de máquinas e equipamentos tais como: as bombas
d’água, quadro elétrico, aquecedores solar e elétrico, com a inclusão de toda tubulação hidráulica, rebobinamento de motores
elétricos, incluindo os cloradores, sistema de bolhas dos tanques de saltos ornamentais e seu gerador, aquecimento e filtros de
água; , mantendo o pleno funcionamento dos citados equipamentos despor�vos sob responsabilidade da Secretaria de Estado de
Esporte e Lazer do Distrito Federal - SEL-DF.

1.4.2. A execução dos serviços deverá respeitar os seguintes aspectos:
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1.4.2.1. Manutenção Preven�va, a série de procedimentos proa�vos des�nados a prevenir a ocorrência de quebras
e/ou defeitos de equipamentos, instalações prediais, bem como as estruturas de edificações, a fim de manter o seu uso
original em perfeitas condições de uso e funcionamento, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas.

1.4.2.2. Manutenção Corre�va, a série de procedimentos des�nados a corrigir falhas de equipamentos, instalações
prediais, bem como das estruturas de edificações, a fim de manter o seu uso original em perfeitas condições de
funcionamento, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas, sem modificar as caracterís�cas originais da
edificação, nem caracterizar uma reforma. Nacorreção, poderá ocorrer a necessidade da subs�tuição de peças e
componentes de mesma qualidade ou superior, com os ajustes e recuperação de parte dos bens, de forma a restabelecer a
funcionalidade original do bem.

1.4.2.3. Os serviços de manutenção preven�va devem ser feito de forma a minimizar a necessidade de manutenções
corre�vas. Não serão aceitos manutenções corre�vas constantes que demonstrem a má qualidade da execução e realização
das manutenções preven�vas. Caso seja comprovada a ineficiência das manutenções preven�vas, de forma que traga
prejuízos para Administração pública, a empresa licitante poderá ser penalizada.

1.4.2.4. Durante a vigência do contrato todos os serviços de manutenção somente poderão ser executados com o
acompanhamento de servidor designado pela CONTRATANTE;

1.4.2.5. Caso haja necessidade de remoção de peças e/ou equipamentos, a CONTRATADA deverá providenciar a
imediata instalação de outros com as mesmas caracterís�cas, os quais somente poderão ser re�rados quando da
reinstalação dos componentes originais devidamente manutenidos;

1.4.2.6. No caso de re�rada de equipamentos, a Contratada será responsável pela sua re�rada, guarda e transporte
para reparos externos, bem como pela posterior devolução e reinstalação dos equipamentos a serem reparados mediante
autorização por escrito do executor do contrato;

1.4.2.7.  A execução do serviço deverá obedecer rigorosamente:

1.4.2.8. As normas e especificações constantes do Caderno de Especificações;

1.4.2.9. As normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas);

1.4.2.10. Aos regulamentos das empresas concessionárias;

1.4.2.11. As prescrições e recomendações dos fabricantes;

1.4.2.12. As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

1.4.2.13. A Resolução Nº 425/98 do CONFEA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia).

1.4.3. O acompanhamento e/ou a execução dos serviços ficará a cargo dos profissionais, cujo acervo técnico implicou na
qualificação técnica da empresa quando da realização do processo licitatório;

1.4.4. Caso ocorra por qualquer razão, a impossibilidade de um ou mais dos profissionais acima mencionados con�nuar à
frente dos trabalhos, a empresa deverá obrigatoriamente apresentar acervo técnico dos novos profissionais, o qual será avaliado
pela CONTRATANTE.

1.4.5. Da programação dos serviços:

1.4.5.1. Condições Gerais

1.4.5.1.1. Os serviços de manutenção deverão ser realizados durante o expediente normal de trabalho, segundo o
programa de manutenção.

1.4.5.1.2. As ro�nas de serviços serão estabelecidas em acordo entre a contratada e a fiscalização da SEL, sem
prejuízo da quan�dade de serviços e frequências, definidos no programa de manutenção. Para tanto, a contratada
fornecerá a mão de obra e equipamentos necessários para cumprir as ro�nas e o programa de manutenção.

1.4.5.1.3. A critério da fiscalização da SEL, as ro�nas de serviços poderão ser alteradas com aviso prévio de uma hora,
sempre que necessária a disponibilização de áreas internas deste Ministério para uso exclusivo de seus usuários ou
realização de evento, caso no qual será negado o acesso à contratada ao local de realização dos serviços durante o
horário de expediente normal.

1.4.5.1.4. A Contratada deverá estar ciente de que eventualmente parte do trabalho poderá ser executada fora do
horário comercial, sem ônus adicional para SEL.

1.4.5.1.5. Quando não for permi�do à contratada o acesso ao local de realização dos serviços durante o horário do
expediente normal, os serviços deverão ser realizados em horário especial, a ser definido pela fiscalização da SEL.

1.4.5.1.6. A Contratada deverá providenciar, para cada empregado, crachá de iden�ficação para acesso de seus
empregados às dependências dos COPs.

1.4.5.1.7. A contratada deverá manter arquivo com toda a documentação rela�va à execução do contrato, inclusive
quanto ao cumprimento de suas obrigações trabalhistas, mediante Carteira de Trabalho e Previdência Social de cada
empregado, a qual, quando solicitada, deverá ser apresentada à fiscalização da SEL.

1.4.5.1.8. Os serviços deverão ser rigorosamente executados de acordo com as especificações do Termo de
Referência, não sendo aceitas quaisquer modificações sem a expressa autorização, por escrito, da fiscalização da SEL.

1.4.5.1.9. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que
se fizerem necessários ao contrato, até o limite previsto no parágrafo primeiro do ar�go 65 da Lei nº 8.666/93.
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1.4.5.1.10. A Contratada deverá nomear os Engenheiros de seu quadro permanente, Responsáveis Técnicos pelos
serviços contratados, para serem prepostos da Contratada, ficando encarregados de acompanhar a execução do
contrato, manter entendimentos com a fiscalização da SEL, além de orientar, coordenar, fiscalizar e supervisionar as
frentes de trabalho, exigindo dos empregados empenho, profissionalismo, esmero e solicitude na execução dos
serviços.

1.4.5.2. Manutenção Corre�va:

1.4.5.2.1. A manutenção CORRETIVA poderá ser realizada 24 (vinte e quatro) horas por dia e durante todos os dias da
semana, conforme demanda da CONTRATANTE;

1.4.5.2.2. Nos casos de manutenção corre�va, a CONTRATADA deverá ser acionada pelo Executor do Contrato, por
meio de encaminhamento de Ordem de Serviço;

1.4.5.2.3. A CONTRATADA deverá atender as chamadas no prazo máximo de 1 (uma) hora, contados a par�r do
recebimento formal da Ordem de Serviço, para o devido atendimento e execução do serviço, conforme a necessidade
da CONTRATANTE;

1.4.5.2.4. Em princípio, a execução de qualquer serviço deverá ser documentada por laudo técnico que deverá ser
entregue ao EXECUTOR do contrato para sua medição. A elaboração de laudo técnico para a medição de um serviço
somente será dispensada quando não constar do critério de medição de cada serviço.

1.4.5.2.5. Entende-se como laudo técnico, o documento técnico, elaborado pelo responsável técnico pela execução
do serviço, contendo sua iden�ficação, registro e assinatura, onde deve constar a causa do serviço a ser executado,
descrição do serviço executado, os componentes e sistemas da edificação envolvidos, os procedimentos como testes
e ensaios realizados, os dados coletados e a análise dos mesmos, os parâmetros adotados na análise, jus�fica�vas,
normas de referência e conclusões focando na vida ú�l dos componentes e sistemas envolvidos, sobretudo quanto à
necessidade ou não de ações corre�vas ou preven�vas.

1.4.5.2.6. O laudo técnico será individual para cada unidade de serviço - definida como o conjunto de tarefas
necessárias ao cumprimento irrestrito do critério de medição de cada serviço - e deverá conter, além das informações
básicas descritas anteriormente, também as informações específicas, sempre que descritas nos critérios de medição
de cada serviço.

1.4.5.2.7. Após o atendimento da O.S e análise do problema, a CONTRATADA deverá apresentar relatório simplificado
ao Executor do Contrato, para a autorização da realização do serviço, contendo:

a) Diagnós�co de causa a qual originou o problema a ser corrigido;

b) Descrição do problema a ser corrigido;

c) Descrição dos equipamentos e/ou sistemas afetados;

d) Tempo es�mado para a realização da a�vidade.

1.4.5.3. Manutenção Preven�va:

1.4.5.3.1. A Manutenção PREVENTIVA deverá ser realizada segundo o PMP (Plano de Manutenção Programada).

1.4.5.3.2. Os serviços de manutenção preven�va deverão ocorrer segundo parecer técnico da CONTRATADA;

1.4.5.3.3. Plano de manutenção programada - PMP:

1.4.5.3.3.1. A CONTRATADA terá um prazo de 30 (trinta) dias após a celebração do contrato para elaborar o
Plano de Manutenção Programada – PMP, necessário para o desenvolvimento da a�vidade de manutenção
preven�va;

1.4.5.3.3.2. Na sua elaboração os manuais e normas técnicas específicas rela�vas aos sistemas devem ser
obedecidos, bem como a periodicidade e demais orientações prescritas pelos fabricantes e fornecedores, além
daquelas estabelecidas no Termo de Referência;

1.4.5.3.3.3. A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, representada pelo executor do contrato, poderá a
qualquer tempo modificar as ro�nas e a periodicidade dos serviços de manutenção constantes no PMP,
bastando comunicar à CONTRATADA, que deverá emi�r uma revisão do PMP e reprogramar suas a�vidades;

1.4.5.3.3.4. O PMP deverá ser elaborado segundo o programa mínimo de manutenção discriminado na tabela
de ro�nas, Anexo III do TERMO DE REFERÊNCIA e, deverá ser devidamente detalhado contemplando as
especificidades de cada sistema ou equipamento.
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1.4.5.3.3.5. É necessário informar que o executor do pretenso contrato deverá preencher o Checklist -
Executor de Contrato ro�nas mensais e trimestrais, Anexo IV do TERMO DE REFERÊNICA (94227768),
com as opções "FEITO", "FEITO PARCIALMENTE" ou "NÃO FEITO". Os itens os quais forem preenchidos
com as opções avessas ao "FEITO" deverão estar acompanhados das devidas jus�fica�vas do fiscal.

 

1.4.6. Integração da contratada com a ro�na de manutenção existente

1.4.6.1. A empresa contratada para realizar os serviços de manutenção deverá integrar-se a ro�na atual de
manutenção da administração, registrando as falhas detectadas nos componentes e sistemas da edificação durante a
realização dos serviços.

1.4.6.2. Para o registro de falhas detectadas a contratada u�lizará meios dis�ntos daqueles disponibilizados aos
usuários da edificação, que realizam o registro de falhas e a solicitação de correções por telefone.

1.4.7. Equipamentos

1.4.7.1. A contratada fornecerá e manterá em condições de uso imediato todos os equipamentos necessários para a
correta realização dos serviços, em quan�dade adequada e suficiente para o cumprimento das ro�nas e do programa de
manutenção.

1.4.7.2. Os equipamentos ficarão sob a guarda e responsabilidade exclusiva da contratada.
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1.4.7.3. O fornecimento de utensílios e materiais de reposição para máquinas e ferramentas u�lizadas na execução
dos serviços será de inteira responsabilidade da contratada.

1.4.7.4. Os equipamentos, como instrumentos de medição, que requerem calibração, deverão estar aferidos para uso
e cer�ficados por órgão credenciado pelo INMETRO.

1.4.7.5. Todas as despesas acima listadas são fixas e deverão ser computadas na proposta do licitante, e não serão
ressarcidas por demanda.

1.4.8. Segurança no trabalho

1.4.8.1. A contratada deverá promover medidas de proteção para a redução ou neutralização dos riscos ocupacionais
aos seus empregados, bem como fornecer os EPI necessários e compa�veis com as funções por eles desenvolvidas, tais
como óculos, luvas, aventais, máscaras, calçados apropriados, protetores auriculares, etc., fiscalizando seu uso obrigatório e
exigindo-lhes que cumpram as normas e procedimentos des�nados à preservação de suas integridades �sicas.

1.4.8.2. Para a execução dos serviços, a contratada deverá seguir as prescrições da Norma NBR-7678 (Segurança na
execução de obras e serviços de construção) e, em par�cular, se orientar pela Lei nº 6.514 de 22 de dezembro de 1977, que
altera o capítulo V, do �tulo III da CLT (DOU de 23/12/1977).

1.4.8.3. Da mesma forma, deverão ser observadas as Normas Regulamentadoras (NR) do Ministério do Trabalho e
Emprego, aprovadas pela Portaria nº 3214, de 08 de junho de 1978 (suplemento do DOU de 06/07/1978), em especial a NR.
4 - Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT); NR. 5 - Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes (CIPA); NR. 6 - Equipamento de Proteção Individual – EPI, NR. 10 – Segurança em Instalações e Serviços de
Eletricidade e NR. 18 - Obras de Construção, Demolição e Reparos. Atentar ao fato que algumas das normas acima
explicitadas foram alteradas pela Portaria nº 33, de 27 de outubro de 1987 (DOU de 31/07/1987).

1.4.8.4. Além de fornecer os equipamentos de segurança em quan�dade suficiente, a contratada também deverá
instruir os usuários quanto ao correto uso e operação dos equipamentos, devendo tomar todas as providências para o
adestramento con�nuo da equipe de trabalho.

1.4.8.5. A fiscalização poderá ordenar providências para modificar hábitos dos trabalhadores visando a redução de
risco de acidentes.

1.4.8.6. Todas as despesas acima listadas são fixas e deverão ser computadas na proposta do licitante, e não serão
ressarcidas por demanda.

1.4.9. Uniforme

1.4.9.1. Todos os empregados deverão exercer seus o�cios uniformizados e calçados, de acordo com cada o�cio. Os
uniformes deverão apresentar a logomarca da contratada, estampada em tamanho que permita fácil iden�ficação.

1.4.9.2. A contratada deverá exigir de seus empregados asseio diário de seus uniformes e boa apresentação pessoal,
enquanto permanecerem nas áreas do MI e entorno.

1.4.9.3. Todas as despesas acima listadas são fixas e deverão ser computadas na proposta do licitante, e não serão
ressarcidas por demanda.

1.4.10. Insalubridade e Periculosidade

1.4.10.1. A contratada deverá pagar mensalmente aos seus empregados adicional de insalubridade e/ou
periculosidade, conforme o caso, consoante Laudo Pericial emi�do de acordo com as Normas Regulamentadoras nº 15 e n°
16 do Ministério do Trabalho e Emprego.

1.4.10.2. Todas as despesas acima listadas são fixas e deverão ser computadas na proposta do licitante, e não serão
ressarcidas por demanda.

1.4.11. Qualificação da mão de obra empregada

1.4.11.1. A mão de obra empregada na realização dos serviços de manutenção deverá ter formação profissional
compa�vel com os serviços a serem realizados, tais como eletricista, bombeiro hidráulico, auxiliar técnico, Engenheiro Civil
e Engenheiro Eletricista.

1.4.11.2. É indicado o curso de qualificação em NR. 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, uma vez
que os serviços a serem executados, de forma errôneas, poderão causar danos a integridade �sica do empregado.

1.4.11.3. A priori, é necessário trazer à baila o conceito de NR, este sendo definido como Norma�va Reguladora. Este
instrumento de regulação é determinado no Ministério do Trabalho e Previdência, órgão responsável pela garan�a do bem
estar dos cidadãos trabalhadores.

1.4.11.4. Em análise primária é importante levantar a importância, bem como a necessidade da u�lização da NR 10 em
obras as quais executam serviços voltados para sistemas elétricos, conforme explicitado no site do Ministério do Trabalho e
Previdência conforme o trecho a seguir:

“o texto da norma passou a dispor sobre as diretrizes básicas para a implementação de medidas de controle e
sistemas preven�vos, des�nados a garan�r a segurança e a saúde dos trabalhadores que direta ou
indiretamente interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade, nos seus mais diversos usos, e
aplicações e quaisquer trabalhos realizados nas suas proximidades.” - h�ps://www.gov.br/trabalho-e-
previdencia/pt-br/composicao/orgaosespecificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-
trabalho/ctpp-nrs/norma-regulamentadora-no10-nr-10

1.4.11.5. É importante ressaltar que atualmente existe uma Comissão Permanente Nacional sobre Segurança em
Energia Elétrica – CPNSEE, a qual tem como obje�vo o acompanhamento da implementação e propõe as adequações
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necessárias ao aperfeiçoamento da NR10.

1.4.11.6. Em síntese, a norma�va em análise é responsável pela união de informações necessárias, com vistas à
definição de ações a serem tomadas, de modo a preservar a saúde e a integridade �sica dos profissionais que trabalham
com eletricidade.

1.4.11.7. Conseguinte, em análise ao item 10.1.1 da norma em epígrafe é verificado que:

1.4.11.8. Esta Norma Regulamentadora - NR estabelece os requisitos e condições mínimas obje�vando a
implementação de medidas de controle e sistemas preven�vos, de forma a garan�r a segurança e a saúde dos
trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade (grifo nosso).

1.4.11.9. Ou seja, a própria norma declara que o obje�vo do uso desse instrumento a garan�a da segurança e saúde
dos profissionais indicados para realizarem serviços provenientes de instalações elétricas e adjacentes.

1.4.11.10. Em sequência, é necessário dissertar sobre o item 10.2.4, onde é levantada a necessidade de comprovação
de que os profissionais indicados para a realização de a�vidades as quais possuem uma carga superior a 75KW, estão aptos
a executarem mediante treinamentos, cer�ficações, dentre outros conforme a seguir:

10.2.4 Os estabelecimentos com carga instalada superior a 75 kW devem cons�tuir e manter o Prontuário de
Instalações Elétricas, contendo, além do disposto no subitem 10.2.3, no mínimo:
a) conjunto de procedimentos e instruções técnicas e administra�vas de segurança e saúde, implantadas e
relacionadas a esta NR e descrição das medidas de controle existentes;

b) documentação das inspeções e medições do sistema de proteção contra descargas atmosféricas e
aterramentos elétricos;
c) especificação dos equipamentos de proteção cole�va e individual e o ferramental, aplicáveis conforme
determina esta NR10
d) documentação comprobatória da qualificação, habilitação, capacitação, autorização dos trabalhadores e
dos treinamentos realizados; (grifo nosso)

e) resultados dos testes de isolação elétrica realizados em equipamentos de proteção individual e cole�va;
f) cer�ficações dos equipamentos e materiais elétricos em áreas classificadas;
g) relatório técnico das inspeções atualizadas com recomendações, cronogramas de adequações, contemplando
as alíneas de “a” a “f”.

1.4.11.11. E ainda, em atenção à norma predita, é verificado que o treinamento não se restringe à elevadas cargas
elétricas u�lizadas, haja vista o item 10.8.8 onde é proferido:

10.8.8 Os trabalhadores autorizados a intervir em instalações elétricas devem possuir treinamento específico
sobre os riscos decorrentes do emprego da energia elétrica e as principais medidas de prevenção de
acidentes em instalações elétricas, de acordo com o estabelecido no Anexo III desta NR. (Alterado pela
Portaria MTPS n.º 508, de 29 de abril de 2016) (grifo nosso)

10.8.8.1 A empresa concederá autorização na forma desta NR aos trabalhadores capacitados ou qualificados e
aos profissionais habilitados que tenham par�cipado com avaliação e aproveitamento sa�sfatórios dos cursos
constantes do Anexo III desta NR. (Alterado pela Portaria MTPS n.º 508, de 29 de abril de 2016).

1.4.11.12. Destarte, a NR 10 tem como obje�vo preservar a saúde e o bem estar dos profissionais indicados para a
realização de a�vidades no âmbito de instalações elétricas, ao ignorar a necessidade da aplicação deste instrumento os
riscos de possibilidade de acidentes e ainda a probabilidade prejuízos econômicos (curto-circuito, sobrecarga e afins)
tendem a ser superiores quando comparados à execução das mesmas a�vidades, executadas por profissionais capacitados.

1.4.11.13. Por conseguinte, e ainda em atenção ao ar�go 30 da Lei 8666/1993, em seu inciso segundo é dito:

II - comprovação de ap�dão para desempenho de a�vidade per�nente e compa�vel em caracterís�cas,
quan�dades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal
técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada
um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;(grifo nosso)

1.4.11.14. Em seguimento, é verificado que o ar�go em epígrafe se refere justamente à qualificação dos membros da
equipe os quais executarão bem como se responsabilizarão pelas a�vidades a serem realizadas. Desta forma, fica acessível à
compreensão da necessidade do treinamento sobre a NR10 haja vista que tal norma�va tem como obje�vo a garan�a de
saúde e bem estar dos trabalhadores, bem como se encontra amparada no rol descrito ao longo do ar�go 30 da Lei
8666/93.

1.4.12. Responsabilidade técnica

1.4.12.1. Todos os serviços deverão ser executados sob responsabilidade de equipe técnica da contratada, composta
de Engenheiro Civil e Engenheiro Eletricista, Engenheiro Mecânico habilitados no sistema CONFEA/CREA, conforme
Resolução nº 1.010 do CONFEA, de 22 de Agosto de 2005.

1.4.12.2. A comprovação do registro profissional será realizada pela apresentação de original e cópia da carteira
profissional à fiscalização, que reterá a cópia, devolvendo o original, após conferência de dados.

1.4.12.3. A responsabilidade técnica sobre os serviços de manutenção será registrada em nome da equipe técnica da
contratada, em Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), cuja guia de recolhimento bancário deverá ser entregue à
fiscalização da CGSL com o registro de pagamento efetuado.

 

1.5. DOS DOCUMENTOS QUANTO A EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO
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1.5.1. A CONTRATADA deverá elaborar para fins de registro de todas as pendências, ajustes, observações, pedido de
manutenção preven�va e corre�va um DIÁRIO DE OCORRÊNCIAS.

1.5.2. Além do Diário de Ocorrências, a CONTRATADA deverá fornecer os livros azul e vermelho que deverão ser
entregues para guarda e controle do Executor do Contrato, antes do início das a�vidades de manutenção.

1.5.3. Os livros deverão possuir capa dura sendo um na cor azul e outro na cor vermelha, com páginas numeradas.

1.5.4. Livro azul (registro de manutenções preven�vas):

1.5.4.1. As a�vidades de manutenção preven�va deverão ser lançadas em um livro de ocorrências, preenchido pela
CONTRATADA sob controle do Executor do Contrato ou seu subs�tuto legal, que deverá conter os seguintes elementos
básicos por a�vidade:

a) Natureza da a�vidade: (preven�va);

b) Data e hora previstas para a�vidade;

c) Data e hora da realização da a�vidade;

d) Nome dos funcionários e executores do serviço;

e) Total de horas consumidas;

f) Descrição da a�vidade realizada;

g) Itens subs�tuídos

h) Materiais consumíveis u�lizados;

i) Descrições sumárias do serviço realizado;

j) Documentos anexos.

1.5.5. Livro vermelho (registro de Manutenções Corre�vas):

1.5.5.1. As a�vidades de manutenção corre�va deverão ser lançadas em um livro de ocorrências, preenchido pela
CONTRATADA, sob controle do Executor do Contrato, que deverá conter os seguintes elementos básicos por a�vidade:

a) Diagnós�co da possível causa da a�vidade;

b) Natureza da a�vidade: (corre�va);

c) Data e hora previstas para a�vidade;

d) Data e hora de realização da a�vidade;

e) Nome dos funcionários executores do serviço;

f) Total de horas consumidas;

g) Descrição da a�vidade realizada;

h) Itens subs�tuídos;

i) Materiais consumíveis u�lizados;

j) Descrição sumária do serviço realizado;

k) Documentos anexos.

 

1.6. DO FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS

1.6.1. Os equipamentos, as peças e os produtos a serem u�lizados deverão ser novos, genuínos e de primeiro uso, em
suas embalagens originais, devidamente lacrados, em perfeitas condições de uso e de acordo com as normas técnicas exigidas
pelos órgãos competentes, pelo fabricante e demais condições expressas neste Termo de Referência.

1.6.2. Caso o material original não seja mais fabricado, este poderá ser subs�tuído por similar de mesma qualidade ou
superior, mantendo os mesmos valores previstos na proposta, com a aquiescência dos Executores do Contrato.

1.6.3. A conferência dos equipamentos entregues no local indicado deverá ser acompanhada e atestada por servidor da
unidade demandante por meio de RECIBO, constando a data, hora, especificações dos equipamentos ou peças, nome do
responsável pela entrega e demais informações inerentes.

1.6.4. A CONTRATADA deverá arcar, sem ônus adicionais para a CONTRATANTE, com o custo do fornecimento dos
serviços, os materiais, lubrificantes e as peças necessárias aos serviços de manutenção preven�va, bem como, de material de
consumo que se consomem à primeira aplicação, empregados em pequenas quan�dades com relação ao valor dos serviços.

1.6.5. A CONTRATADA deverá fornecer, sempre que solicitado pelo fiscal do contrato, amostras de todos os materiais a
serem empregados nos serviços antes de sua execução. Todas as providências e custos advindos do uso ou aplicação de materiais
não subme�dos à aprovação pelo executor do contrato, e que porventura venham a ser rejeitados, serão de responsabilidade
exclusiva da CONTRATADA.

1.6.6. A CONTRATADA deverá apresentar ao executor do contrato, para que seja realizada avaliação, todas as peças,
componentes e materiais porventura subs�tuídos.

1.6.7. O descarte dos materiais e lubrificantes será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sendo respeitados os
critérios para sustentabilidade ambiental.
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1.6.8. Quando houver necessidade de u�lização de peças ou materiais, a Contratada deverá apresentar ao executor do
contrato, o mínimo de 3 (três) orçamentos ou 3 (três) notas fiscais de fornecimento do referido item a en�dades públicas ou
privadas, com o obje�vo de jus�ficar o preço. Todos os encargos, tais como impostos, fretes, entre outros, deverão estar inclusos
no preço apresentado;

1.6.9. A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer se reserva ao direito de proceder a uma pesquisa de mercado para avaliar
os preços propostos. Caso preços menores que os oferecidos sejam encontrados, a fiscalização apresentará por escrito à empresa
que deverá adequar seu preço ao pra�cado no mercado;

1.6.10. A pesquisa de mercado a que se refere o item anterior será realizada pela Secretaria de Estado de Esporte de
preferência feito pelo setor de compras da mesma ou por outro setor técnico devidamente reconhecido para este trabalho;

1.6.11. Caso a CONTRATADA não esteja de acordo com a pesquisa de mercado ou avaliação do preço de um dado material
ou peça, poderá se manifestar por escrito no prazo máximo de 3 (três) dias úteis após a ciência do resultado da avaliação. Após o
recebimento da manifestação, a Secretaria de Estado de Esporte se pronunciará no prazo de 5 (cinco) dias úteis;

1.6.12. Para jus�ficar um valor não aceito pela fiscalização, a CONTRATADA poderá apresentar nota fiscal de aquisição
deste item junto ao fornecedor para avaliação.

1.6.13. As instalações, reposição e subs�tuição dos equipamentos e das peças, deverão ser realizados por técnicos
devidamente qualificados indicados pela CONTRATADA, podendo ser de empresa credenciada pelo fabricante, sem quaisquer
ônus adicionais aos previstos na proposta para a CONTRATANTE;

1.6.14. A prestação de serviços executados pela CONTRATADA poderá ocorrer em horários diversos ao horário comercial,
levando-se em conta a necessidade de desligamento geral do abastecimento elétrico durante a execução da manutenção
preven�va e corre�va, bem como, a instalação de peças e componentes, poderão ser em finais de semana, após as 18h, conforme
conveniência da CONTRATANTE;

1.6.15. A CONTRATADA deverá prover o transporte horizontal e ver�cal de todo e qualquer �po de material a ser u�lizado
na manutenção, para o local exato à execução dos serviços previstos no Termo de Referência;

1.6.16. Todos os procedimentos inerentes à instalação e as manutenções deverão ser providos pela CONTRATADA;

1.6.17. No caso de ausência das peças e/ou equipamentos no mercado local, estes deverão ser adquiridos em outros
mercados;

1.6.18. Caso não seja viável o reparo imediato ou subs�tuição de peças e equipamentos, deverá a CONTRATADA fornecer a
peça/equipamento de mesmo modelo para u�lização durante o tempo em que se fizer necessária a manutenção destes, de modo
que não se tenha interrompido o funcionamento dos complexos aquá�cos, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE.

 

1.7. DA GARANTIA 

1.7.1. Das Peças e dos Equipamentos:

1.7.1.1. Os equipamentos e as peças subs�tuídas deverão possuir 12 (doze) meses, no mínimo, de garan�a total
contra defeitos de fabricação.

1.7.1.2. Caso os equipamentos e/ou peças subs�tuídos apresentem vício de qualidade que os tornem ineficientes, a
CONTRATADA deverá subs�tuí-lo imediatamente por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, para que não
reste prejudicado o funcionamento do sistema dos equipamentos do complexo aquá�co e centros olímpicos, de acordo
com o § 3º, art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

1.7.2. Do Serviço de Manutenção Preven�va e Corre�va:

1.7.2.1. Os serviços executados, consertos e manutenções devem ter a garan�a mínima de 3 (três) meses contra
defeitos, sendo obrigatório os reparos sem ônus para a CONTRATANTE.

1.7.2.2. Quando da execução do serviço, a empresa deverá fornecer cer�ficado de garan�a, por meio de documentos
próprios ou anotação impressa ou carimbada na respec�va Nota Fiscal.

 

1.8. DOS TESTES DE ENSAIO E FUNCIONAMENTO

1.8.1. Após instalação, reposição de peças e fornecimento de equipamentos, estes deverão ser subme�dos à avaliação
para verificação de conformidade com o especificado, sendo subme�do à verificação dos seguintes testes e ensaios de
funcionamento:

1.8.1.1. Regulação está�ca; regulação dinâmica para degraus de carga considerados; distorção harmônica;
frequência; rendimento; fator de potência; nível de ruído; dissipação térmica; verificação de existência dos comandos, da
proteção e da sinalização; verificação de montagem, acabamento e documentação técnica; conformidade dos valores de
corrente; tensão, potência e dentre outros que se fizerem necessário;

1.8.1.2. A avaliação abrangerá ainda a conformidade constru�va do equipamento com as especificações técnicas ora
indicadas;

1.8.1.3. A CONTRATADA deverá emi�r relatório técnico que comprove o perfeito funcionamento dos equipamentos
para o aceite das peças quando da necessidade de troca e reposição;

1.8.1.4. O aceite defini�vo das peças a serem manutenidas e da documentação que o integra fica condicionada
também à aprovação do servidor designado pela CONTRATANTE para a avaliação num prazo de até 30 (trinta) dias;
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1.8.1.5. Em caso de recusa por parte da CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá providenciar a subs�tuição das peças,
sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE em até 24 (vinte e quatro) horas após o comunicado.

 

1.9. DO INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO

1.9.1. Nos termos do Anexo VIII-A, da Instrução Norma�va nº 05, de 26 de maio de 2017 do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão, recepcionada no âmbito do GDF pelo Decreto nº 38.934, de 15 de março de 2018, e visando garan�r a
qualidade do serviço prestados, será aplicada a pretensa contratação parâmetros para a medição de resultados, conforme tabela
abaixo:

 

TABELA do Percentual de Aplicação sobre cada ocorrência de infração

GRAU CORRESPONDÊNCIA

1 0,2% por dia sobre o valor mensal do contrato

2 0,4% por dia sobre o valor mensal do contrato

3 0,8% por dia sobre o valor mensal do contrato

4 1,6% por dia sobre o valor mensal do contrato

5 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato

6 4,0% por dia sobre o valor mensal do contrato

 

TABELA DE INFRAÇÕES

ITEM DESCRIÇÃO GRAU

1 Permi�r situação que crie a possibilidade de causar
dano �sico, lesão corporal ou consequências letais. 6

2 Suspender ou interromper, salvo por mo�vo de força
maior ou caso fortuito, os serviços contratuais. 6

3 Recusar-se a executar o serviço determinado pela
fiscalização, por serviço e por dia 3

Para os itens abaixo deixar de:

4 Zelar pelas instalações dos complexos olímpicos 6

5 Cumprir determinação formal ou instrução de
fiscalizador, por ocorrência 4

6
Cumprir quaisquer dos itens do termo de referência e
de seus Anexos não previstos nesta tabela, por item e

por ocorrência.
3

7

Cumprir quaisquer dos itens do termo de referência e
seus Anexos não previstos nesta tabela, após a
reincidência formalmente no�ficada pelo órgão

fiscalizador, por item e por ocorrência

2

8 Atender as demandas rela�vas à prestação dos serviços 1

 

 

1.9.2. Os valores apurados em decorrência de descumprimento dos itens indicados na medição dos resultados, serão
objeto de glosa na fatura da empresa.

1.9.3. As infrações descritas acima são meramente exemplifica�vas. Situações diversas serão definidas pelos respec�vos
ordenadores de despesas.
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1.9.4. Havendo reincidência de qualquer das infrações o percentual da penalidade será considerado em dobro.

 

1.10. DAS NORMAS TÉCNICAS

1.10.1. A execução dos serviços e a garan�a da qualidade deverão estar em consonância com as normas da Associação
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT - e Internacional Organiza�on for Standardiza�on – ISO, em especial a NBR 19.000 - Normas
de gestão da qualidade e garan�a da qualidade - diretrizes para seleção e uso; NBR 19.001 – Sistema de qualidade – modelo para
garan�a de qualidade em projetos/desenvolvimento, produção, instalação e assistência técnica; e NBR 19.003 - Sistemas da
qualidade - modelo para a garan�a da qualidade em inspeção e ensaios finais.

 

2. DA DESPESA

2.1. O valor global es�mado para a prestação do serviço, incluindo mão de obra e fornecimento de peças, é de R$647.474,41
(seiscentos e quarenta e sete mil quatrocentos e setenta e quatro reais e quarenta e um centavos), conforme item 19 do Termo de
Referência, ANEXO I deste EDITAL

2.2. Entretanto, o valor total es�mado para cada lote será conforme descrição a seguir:

 

LOTE 01

Centro Olímpico Parque da Vaquejada , Setor O, Brazlândia e Samambaia;

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
ESTIMADA VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

DO ITEM

Contratação de empresa especializada manutenção da casa de máquinas do Centro Olímpico do Parque da Vaquejada

01

MENOR PREÇO

Manutenção preven�va e corre�va da
casa de máquinas, conforme Cláusulas
1.3, 1.4 e 1.5 deste Edital.

Serviço
12

(doze)

R$ 3.500,00 (três
mil e quinhentos

reais)

R$ 42.000,00
(quarenta e dois

mil reais)

02

MAIOR DESCONTO

Fornecimento de peças,
conforme Cláusulas 1.6, 1.7 e 1.8
e ANEXO VI do Termo de
Referência (94421393).

Unidade
1

(uma)

R$ 16.861,31
(dezesseis mil
oitocentos e

sessenta e um
reais e trinta e um

centavos)

R$ 16.861,31
(dezesseis mil
oitocentos e

sessenta e um
reais e trinta e
um centavos)

Contratação de empresa especializada manutenção da casa de máquinas do Centro Olímpico do Setor O

03

MENOR PREÇO

Manutenção preven�va e corre�va da
casa de máquinas, conforme Cláusulas
1.3, 1.4 e 1.5 deste Edital.

Serviço
12

(doze)

R$ 3.500,00 (três
mil e quinhentos

reais)

R$ 42.000,00
(quarenta e dois

mil reais)

04

MAIOR DESCONTO

Fornecimento de peças,
conforme Cláusulas 1.6, 1.7 e 1.8
e ANEXO VI do Termo de
Referência (94421393).

Unidade
1

(uma)

R$ 16.861,31
(dezesseis mil
oitocentos e

sessenta e um
reais e trinta e um

centavos)

R$ 16.861,31
(dezesseis mil
oitocentos e

sessenta e um
reais e trinta e
um centavos)

Contratação de empresa especializada manutenção da casa de máquinas do Centro Olímpico de Brazlândia

05

MENOR PREÇO

Manutenção preven�va e corre�va da
casa de máquinas, conforme Cláusulas
1.3, 1.4 e 1.5 deste Edital.

Serviço
12

(doze)

R$ 3.500,00

(três mil e
quinhentos reais)

R$ 42.000,00

(quarenta e dois
mil reais)

06 MAIOR DESCONTO

Fornecimento de peças,
conforme Cláusulas 1.6, 1.7 e 1.8
e ANEXO VI do Termo de
Referência (94421393).

Unidade 1

(uma)

R$ 16.861,31

(dezesseis mil
oitocentos e

sessenta e um

R$ 16.861,31

(dezesseis mil
oitocentos e

sessenta e um
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reais e trinta e um
centavos)

reais e trinta e
um centavos)

Contratação de empresa especializada manutenção da casa de máquinas do Centro Olímpico de Samambaia

07

MENOR PREÇO

Manutenção preven�va e corre�va da
casa de máquinas, conforme Cláusulas
1.3, 1.4 e 1.5 deste Edital.

Serviço
12

(doze)

R$ 3.500,00

(três mil e
quinhentos reais)

R$ 42.000,00

(quarenta e dois
mil reais)

08

MAIOR DESCONTO

Fornecimento de peças,
conforme Cláusulas 1.6, 1.7 e 1.8
e ANEXO VI do Termo de
Referência (94421393).

Unidade
1

(uma)

R$ 16.861,31

(dezesseis mil
oitocentos e

sessenta e um
reais e trinta e um

centavos)

R$ 16.861,31

(dezesseis mil
oitocentos e

sessenta e um
reais e trinta e
um centavos)

VALOR TOTAL DO LOTE 01

R$235.445,24

(duzentos e trinta
e cinco mil

quatrocentos e
quarenta e cinco

reais e vinte e
quatro centavos)

 

 

LOTE 02

Riacho Fundo I, Estrutural, Gama, Santa Maria

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
ESTIMADA VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

DO ITEM

Contratação de empresa especializada manutenção da casa de máquinas do Centro Olímpico do Riacho Fundo I

09

MENOR PREÇO

Manutenção preven�va e corre�va da
casa de máquinas, conforme Cláusulas
1.3, 1.4 e 1.5 deste Edital.

Serviço
12

(doze)

R$ 3.500,00

(três mil e
quinhentos reais)

R$ 42.000,00

(quarenta e dois
mil reais)

10

MAIOR DESCONTO

Fornecimento de peças,
conforme Cláusulas 1.6, 1.7 e 1.8
e ANEXO VI do Termo de
Referência (94421393).

Unidade
1

(uma)

R$ 16.861,31

(dezesseis mil
oitocentos e

sessenta e um
reais e trinta e um

centavos)

R$ 16.861,31

(dezesseis mil
oitocentos e

sessenta e um
reais e trinta e
um centavos)

Contratação de empresa especializada manutenção da casa de máquinas do Centro Olímpico da Estrutural

11

MENOR PREÇO

Manutenção preven�va e corre�va da
casa de máquinas, conforme Cláusulas
1.3, 1.4 e 1.5 deste Edital.

Serviço
12

(doze)

R$ 3.500,00

(três mil e
quinhentos reais)

R$ 42.000,00

(quarenta e dois
mil reais)

12

MAIOR DESCONTO

Fornecimento de peças,
conforme Cláusulas 1.6, 1.7 e 1.8
e ANEXO VI do Termo de
Referência (94421393).

Unidade
1

(uma)

R$ 16.861,31

(dezesseis mil
oitocentos e

sessenta e um
reais e trinta e um

centavos)

R$ 16.861,31

(dezesseis mil
oitocentos e

sessenta e um
reais e trinta e
um centavos)

Contratação de empresa especializada manutenção da casa de máquinas do Centro Olímpico do Gama
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13

MENOR PREÇO

Manutenção preven�va e corre�va da
casa de máquinas, conforme Cláusulas
1.3, 1.4 e 1.5 deste Edital.

Serviço
12

(doze)

R$ 3.500,00

(três mil e
quinhentos reais)

R$ 42.000,00

(quarenta e dois
mil reais)

 

14

MAIOR DESCONTO

Fornecimento de peças,
conforme Cláusulas 1.6, 1.7 e 1.8
e ANEXO VI do Termo de
Referência (94421393).

Unidade
1

(uma)

R$ 16.861,31

(dezesseis mil
oitocentos e

sessenta e um
reais e trinta e um

centavos)

R$ 16.861,31

(dezesseis mil
oitocentos e

sessenta e um
reais e trinta e
um centavos)

 

Contratação de empresa especializada manutenção da casa de máquinas do Centro Olímpico do Recanto das Emas

15

MENOR PREÇO

Manutenção preven�va e corre�va da
casa de máquinas, conforme Cláusulas
1.3, 1.4 e 1.5 deste Edital.

Serviço
12

(doze)

R$ 3.500,00

(três mil e
quinhentos reais)

R$ 42.000,00

(quarenta e dois
mil reais)

16

MAIOR DESCONTO

Fornecimento de peças,
conforme Cláusulas 1.6, 1.7 e 1.8
e ANEXO VI do Termo de
Referência (94421393).

Unidade
1

(uma)

R$ 16.861,31

(dezesseis mil
oitocentos e

sessenta e um
reais e trinta e um

centavos)

R$ 16.861,31

(dezesseis mil
oitocentos e

sessenta e um
reais e trinta e
um centavos)

Contratação de empresa especializada manutenção da casa de máquinas do Centro Olímpico de Santa Maria

17

MENOR PREÇO

Manutenção preven�va e corre�va da
casa de máquinas, conforme Cláusulas
1.3, 1.4 e 1.5 deste Edital.

Serviço
12

(doze)

R$ 3.500,00

(três mil e
quinhentos reais)

R$ 42.000,00

(quarenta e dois
mil reais)

18

MAIOR DESCONTO

Fornecimento de peças,
conforme Cláusulas 1.6, 1.7 e 1.8
e ANEXO VI do Termo de
Referência (94421393).

Unidade
1

(uma)

R$ 16.861,31

(dezesseis mil
oitocentos e

sessenta e um
reais e trinta e um

centavos)

R$ 16.861,31

(dezesseis mil
oitocentos e

sessenta e um
reais e trinta e
um centavos)

VALOR TOTAL DO LOTE 02

R$294.306,55

(duzentos e
noventa e quatro

mil trezentos e
seis reais e

cinquenta e cinco
centavos)

 

 

LOTE 03

São Sebas�ão e Planal�na

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
ESTIMADA VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

DO ITEM

Contratação de empresa especializada manutenção da casa de máquinas do Centro Olímpico de São Sebas�ão

19 MENOR PREÇO Serviço 12 R$ 3.500,00 R$ 42.000,00
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Manutenção preven�va e corre�va da
casa de máquinas, conforme Cláusulas
1.3, 1.4 e 1.5 deste Edital.

(doze) (três mil e
quinhentos reais)

(quarenta e dois
mil reais)

 

20

MAIOR DESCONTO

Fornecimento de peças,
conforme Cláusulas 1.6, 1.7 e 1.8
e ANEXO VI do Termo de
Referência (94421393).

Unidade
1

(uma)

R$ 16.861,31

(dezesseis mil
oitocentos e

sessenta e um
reais e trinta e um

centavos)

 

R$ 16.861,31

(dezesseis mil
oitocentos e

sessenta e um
reais e trinta e
um centavos)

Contratação de empresa especializada manutenção da casa de máquinas de Planal�na

21

MENOR PREÇO

Manutenção preven�va e corre�va da
casa de máquinas, conforme Cláusulas
1.3, 1.4 e 1.5 deste Edital.

Serviço
12

(doze)

R$ 3.500,00

(três mil e
quinhentos reais)

R$ 42.000,00
(quarenta e dois

mil reais)

22

MAIOR DESCONTO

Fornecimento de peças,
conforme Cláusulas 1.6, 1.7 e 1.8
e ANEXO VI do Termo de
Referência (94421393).

Unidade
1

(uma)

R$ 16.861,31

(dezesseis mil
oitocentos e

sessenta e um
reais e trinta e um

centavos)

R$ 16.861,31

(dezesseis mil
oitocentos e

sessenta e um
reais e trinta e
um centavos)

VALOR TOTAL DO LOTE 03

R$ 117.722,62

(cento e
dezessete mil
setecentos e

vinte e dois reais
e sessenta e dois

centavos

 

 

2.3. O valor total es�mado (anual) para o serviço de manutenção corre�va (com o fornecimento de peças e mão de obra)
com o fornecimento de peças fixada pela SINAPI é de R$647.474,41 (seiscentos e quarenta e sete mil quatrocentos e setenta e quatro
reais e quarenta e um centavos) sendo que a Contratante pagará à Contratada somente os valores correspondentes às peças, partes e
serviços corre�vos que forem efe�vamente u�lizados/executados, conforme previsão con�da no presente Instrumento.

2.4. Os Itens referentes ao fornecimento de peças deverá está em conformidade com a planilha SINAPI e o lance ofertado
para esses itens deverá levar em consideração o maior desconto ao valor orçado, tendo o MAIOR DESCONTO como critério de
julgamento - para esse item- e deverá ser somado ao item referente à mão de obra do serviço (preven�va e corre�va), a fim de
compor o valor es�mado para a contratação.

2.5. O preço cotado deverá incluir todas e quaisquer despesas necessárias para o fiel cumprimento do objeto desta
contratação, inclusive os custos com salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal do fornecedor, como
também transportes de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos u�lizados,
depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se
relacionem com o fiel cumprimento pelo fornecedor, conforme planilha de formação de preços.

2.6. Ressalta-se que o valor es�mado nos itens correspondentes à "manutenção preven�va e corre�va da casa de
máquinas", contemplam AMBAS as manutenções: preven�va E corre�va.

2.7. Destarte, o valor total es�mado para a pretensa contratação é na seguinte classificação de despesa:

 

Natureza/Elemento de Despesa Valor

Programa de Trabalho: 27.811.6206.4170.0006 -
Manutenção de Espaços Espor�vos - Centros Olímpicos e
Paralímpicos

Natureza de Despesa: 3.3.90.39 - Outros serviços de
terceiros - Pessoa jurídica

R$647.474,41 (seiscentos e quarenta e sete mil
quatrocentos e setenta e quatro reais e quarenta e um
centavos)
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Fonte: 100 - Ordinário não vinculado

 

 

3. DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL

3.1. Os documentos que integram o EDITAL e seus ANEXOS I A X serão disponibilizados no portal Comprasgovernamentais
(www.comprasgovernamentais.gov.br) e na página da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal – SEL/DF,
www.esporte.df.gov.br (clicar em “transparência > licitações > Pregão Eletrônico”).

 

4. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

4.1. A impugnação ao presente EDITAL e seus ANEXOS I A X deverá ser dirigida ao Pregoeiro, até 3 (três) dias
úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública, (até às 18:00 horas do dia 20/09/2022), mediante pe�ção a ser
enviada exclusivamente por meio eletrônico, através do e-mail pregao.sel@esporte.df.gov.br.

4.2. A impugnação deve estar devidamente iden�ficada (CNPJ, razão social, nome do representante legal e comprovação de
poderes para representar a impugnante, se pessoa jurídica, e nome completo e CPF, se pessoa �sica).

4.3. Apresentada a impugnação, caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela unidade requisitante e pelos responsáveis pela
elaboração do EDITAL e seus ANEXOS I A X, decidir sobre a impugnação no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da data de
recebimento da impugnação.

4.4. A impugnação não possui efeito suspensivo, podendo ser concedido o efeito suspensivo por ato do Pregoeiro,
devidamente mo�vado nos autos do processo.

4.5. Acolhida à impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para realização do certame.

4.6. A impugnação feita tempes�vamente pela Licitante não a impedirá de par�cipar do processo licitatório até o trânsito
em julgado da decisão a ela per�nente, devendo, por conseguinte, enviar sua PROPOSTA, até a data e hora marcada.

4.7. Os esclarecimentos de dúvidas quanto ao EDITAL e seus ANEXOS I A X deverão ser envidados ao Pregoeiro, até 3 (três)
dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, (até às 18:00 horas do dia 20/09/2022), mediante pe�ção a ser
enviada exclusivamente por meio eletrônico, através do e-mail pregao.sel@esporte.df.gov.br.

4.8. Os pedidos de esclarecimentos deverão estar devidamente iden�ficados (CNPJ, razão social, nome do representante
legal e comprovação de poderes para representar a pe�cionante, se pessoa jurídica, e nome completo e CPF, se pessoa �sica).

4.9. Apresentado pedido de esclarecimento, o Pregoeiro, auxiliado pela unidade requisitante, decidirá sobre a pe�ção, no
prazo de até 2 (dois) dias úteis.

4.10. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os par�cipantes e a
Administração.

4.11. As decisões sobre as impugnações, bem como os esclarecimentos, serão prestados pelo Pregoeiro diretamente aos
pe�cionantes e serão divulgados a todos os interessados através do
site Comprasgovernamentais (www.comprasgovernamentais.gov.br – no link correspondente a este Edital: Acesso Livre > Pregões >
Agendados e na tela principal, acesso seguro, em: visualizar impugnação/esclarecimento/aviso, e na página da Secretaria de Estado de
Esporte e Lazer do Distrito Federal – SEL/DF, www.esporte.df.gov.br (clicar em “transparência > licitações > Pregão Eletrônico”), antes
da abertura da sessão, ficando todos os Licitantes obrigados a acessá-lo para obtenção das informações prestadas.

4.12. As impugnações e pedidos de esclarecimento entregues após às 18:00 horas serão recebidas às 08:00 horas do primeiro
dia ú�l subsequente.

4.13. As impugnações e pedidos de esclarecimento entregues após 18:00 horas do úl�mo dia ú�l de prazo serão
consideradas intempes�vas.

4.14. Modificações no EDITAL e seus ANEXOS I A X serão divulgadas pelo mesmo instrumento de publicação u�lizado para
divulgação do texto original e o prazo inicialmente estabelecido será reaberto, exceto se, inques�onavelmente, a alteração não afetar a
formulação das propostas, resguardado o tratamento isonômico aos Licitantes.

 

5. DO CREDENCIAMENTO

5.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de iden�ficação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao
sistema Comprasnet, provido pela Secretaria de Logís�ca e Tecnologia da Informação – SLTI - ME, por meio do sí�o
eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br.

5.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de iden�ficação e senha pessoal, ob�das
junto a SLTI, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para
sua correta u�lização.

5.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do Licitante ou de seu representante
legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este pregão eletrônico.

5.4. 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 à Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito
Federal – SEL/DF, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.esporte.df.gov.br/
mailto:pregao.sel@esporte.df.gov.br
mailto:pregao.sel@esporte.df.gov.br
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.esporte.df.gov.br/
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/


12/09/2022 12:55 SEI/GDF - 94923201 - Edital

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=106976763&infra_si… 22/67

5.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato
bloqueio de acesso.

 

6. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO CERTAME

6.1. Poderão par�cipar deste Pregão as empresas interessadas do ramo de a�vidade do objeto desta licitação que
comprovem sua qualificação, na forma indicada neste EDITAL e seus ANEXOS I A X:

6.1.1. Que estejam devidamente credenciadas no sistema Comprasnet, no endereço
eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, munidas de chave de iden�ficação e de senha;

6.1.2. Que estejam cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do § 1º,
art. 1º do Decreto nº 3.722, de 9 de janeiro de 2001, publicado no D.O.U. de 10 de janeiro de 2001 e art. 4º do Decreto Distrital nº
23.546/2003; ou

6.1.3. Que não estejam cadastradas no SICAF ou que es�verem com seus cadastramentos vencidos, desde que atendidas
as exigências da Cláusula Décima Primeira deste EDITAL.

6.2. NÃO PODERÃO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NESTA LICITAÇÃO OU PARTICIPAR DO CONTRATO DELA
DECORRENTE:

6.2.1. Servidor público, a�vo ou ina�vo, da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal – SEL/DF;

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

6.2.3. As empresas:

6.2.3.1. Declaradas inidôneas por órgão ou en�dade da Administração Pública direta ou indireta, federal, estadual,
municipal ou do Distrito Federal;

6.2.3.2. Suspensas de par�cipar de licitação e impedidas de contratar com a Administração do Distrito Federal,
durante o prazo da sanção aplicada;

6.2.3.3. Estrangeiras não autorizadas a funcionar no País;

6.2.3.4. Que se encontrem em processo de dissolução, liquidação, recuperação judicial, recuperação extrajudicial,
falência, fusão, cisão ou incorporação;

6.2.3.5. Só será permi�da a par�cipação de empresas em recuperação judicial e extrajudicial se comprovada,
respec�vamente, a aprovação ou a homologação do plano de recuperação pelo juízo competente e apresentada cer�dão
emi�da pelo juízo da recuperação, que ateste a ap�dão econômica e financeira para o certame.

6.2.3.6. Submissas a concurso de credores;

6.2.3.7. Que estejam incluídas no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administra�va
disponível no Portal do CNJ;

6.2.3.8. Que conste da relação de inidôneos disponibilizada pelo Tribunal de Contas da União (TCU);

6.2.3.9. Cujo estatuto ou contrato social não incluam o objeto deste EDITAL;

6.2.3.10. Cons�tuídas com o mesmo objeto e por qualquer um dos sócios e/ou administradores de empresas
declaradas inidôneas, após a aplicação dessa sanção e no prazo de sua vigência, observando o contraditório e a ampla
defesa a todos os interessados;

6.2.3.11. Isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do termo de referência, ou do projeto básico ou
execu�vo, ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do
capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado;

6.2.3.12. Cujo dirigente, administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja cônjuge, companheiro ou
parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de:

6.2.3.12.1. Agente público com cargo em comissão ou função de confiança que esteja lotado na unidade
responsável pela realização da seleção ou licitação promovida pelo órgão ou en�dade da Administração pública
distrital; ou;

6.2.3.12.2. Agente público cuja posição no órgão ou en�dade da Administração pública distrital seja
hierarquicamente superior ao chefe da unidade responsável pela realização da seleção ou licitação;

6.2.3.12.3.  A vedação se aplica aos Contratos per�nentes a obras, serviços e aquisição de bens, inclusive de
serviços terceirizados, às parcerias com organizações da sociedade civil e à celebração de instrumentos de ajuste
congêneres.

6.2.3.12.4.  As vedações deste item estendem-se às relações homoafe�vas.

6.2.4. Reunidas em consórcio, qualquer que seja a sua forma de cons�tuição.

6.2.4.1. Não será permi�da a par�cipação de consórcios, uma vez que os materiais a serem adquiridos são
amplamente comercializados por diversas empresas no mercado. Tal permissibilidade poderia causar dano à administração
por frustrar o próprio caráter compe��vo da disputa pelo menor preço.

6.2.4.2. Do mesmo modo, não será permi�da a subcontratação, de forma a gerar outros instrumentos contratuais e
consequentemente outras atribuições à administração pública. Portanto, fica vedada a subcontratação do objeto.

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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6.3. A par�cipação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições
constantes deste EDITAL e de seus ANEXOS I A X, bem como a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a
responsabilidade pela fidelidade e legi�midade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.

6.4. As pessoas jurídicas que tenham sócios em comum não poderão par�cipar do certame para o(s) mesmo(s) item(ns).

6.5. Considerando o disposto no art. 97, caput e parágrafo único, da Lei n.º 8.666/1993, será realizado pelo Pregoeiro e
Equipe de Apoio consulta quanto à existência de registro impedi�vo ao direito de par�cipar em licitações ou celebrar contratos com a
Administração Pública no módulo SICAF do sistema SIASG e nos endereços eletrônicos a seguir relacionados, sem prejuízo da
verificação por outros meios;

6.6. Será realizada pesquisa junto ao CEIS (CGU), ao CNJ (condenações cíveis por atos de improbidade administra�va), ao
TCU (sistema de inabilitados e inidôneos) e no Portal Transparência (www.portaltransparencia.gov.br/cnep), para aferição de eventuais
registros impedi�vos de par�cipar de licitações ou de celebrar Contratos com a Administração Pública:

6.6.1. no Portal da Transparência do Distrito Federal (h�p://www.transparencia.df.gov.br);

6.6.2. no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas-CEIS/CGU, disponível no Portal da Transparência
(h�p://www.portaltransparencia.gov.br);

6.6.3. no Portal do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administra�va e Inelegibilidade -
CNJ (condenações cíveis por atos de improbidade administra�va) – (h�ps://www.cnj.jus.br).

6.6.4. O Pregoeiro poderá consultar sí�os oficiais de órgãos e en�dades emissores de cer�dões se necessário, para
verificar as condições de habilitação das licitantes, no entanto, não se responsabilizará pela possível indisponibilidade desses
sistemas, quando da consulta no julgamento da habilitação, sendo de inteira responsabilidade da licitante a comprovação de
sua habilitação. A verificação em sí�os oficiais de órgãos e en�dades emissores de cer�dões cons�tui meio legal de prova.

6.7. Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto na Lei Complementar n.º 123/2006, incluído o
regime de que trata o art. 12 da citada Lei Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica (parágrafo único do art. 2º da Lei
n.º 4.611/2011):

6.7.1. De cujo capital par�cipe outra pessoa jurídica;

6.7.2. Que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;

6.7.3. De cujo capital par�cipe pessoa �sica que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba
tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o
limite de que trata o inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006;

6.7.4. Cujo �tular ou sócio par�cipe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada pela
Lei Complementar n.º 123/2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput do art. 3º da
Lei Complementar nº 123/2006;

6.7.5. Cujo sócio ou �tular seja, administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucra�vos, desde que a
receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006;

6.7.6. Cons�tuída sob a forma de coopera�vas, salvo as de consumo;

6.7.7. Que par�cipe do capital de outra pessoa jurídica;

6.7.8. Que exerça a�vidade de banco comercial, de inves�mentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de
sociedade de crédito, financiamento e inves�mento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de �tulos, valores
mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercan�l, de seguros privados e de capitalização ou de previdência
complementar;

6.7.9. Resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha
ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;

6.7.10. Cons�tuída sob a forma de sociedade por ações.

 

7. DA COTA RESERVADA PARA ENTIDADES PREFERENCIAIS

7.1. Quanto à previsão do bene�cio da Cota Reservada prevista na Lei Distrital nº 4.611/2011, que regulamenta no Distrito
Federal o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para microempresas de pequeno porte e microempreendedores
individuais, esclarecemos que tal proveito não se aplica à contratação almejada, deixando de contemplar item exclusivo, tendo em
vista que a logís�ca implícita a ser empregada pressupõe necessidade de pessoa jurídica com capacidade robusta de insumos para sua
execução, em especial no que diz respeito à logís�ca dos recursos a serem empregados e, ainda, por ser objeto de natureza indivisível.

 

8. DA CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO COMUM

8.1. De acordo com o art. 5º da Resolução nº 1.010 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, de 22 de
Agosto de 2005 a execução ou condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção é a�vidade constante
das atribuições dos profissionais inseridos no sistema CONFEA/CREA. Portanto, os serviços a serem contratados, para a manutenção da
casa de máquinas, são serviços de engenharia.

8.2. 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 do serviço de engenharia a ser desenvolvido no caso concreto são usuais após analisar os três
aspectos listados abaixo:

http://www.portaltransparencia.gov.br/cnep
http://www.transparencia.df.gov.br/
http://www.portaltransparencia.gov.br/
https://www.cnj.jus.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art12
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8.2.1. A possibilidade de padronizar o objeto por meio de critérios obje�vos e desempenho e qualidade comuns no
mercado correspondente;

8.2.2. Disponibilidade no mercado destes materiais; e

8.2.3. Verificado se as especificações adotadas eram usuais neste mesmo mercado.

8.3. Nesses termos, a presente contratação foi considerada comum e verificou-se que as especificações são usuais do
mercado.

 

9. DA VISTORIA

9.1. As empresas interessadas poderão fazer um reconhecimento nas diversas unidades antes da apresentação das
propostas a fim de tomar conhecimento sobre a extensão dos serviços a serem executados, das dificuldades que poderão surgir no
decorrer da execução, bem como se cer�ficarem de todos os detalhes necessários à perfeita execução dos serviços, em consonância
com o entendimento do tribunal de Contas do Distrito Federal (Decisões 1.443/2011, 3.119/2011 e 4.117/2011 do TCDF).

9.2. A Licitante deverá apresentar, juntamente com os documentos da PROPOSTA DE PREÇOS INICIAL, Declaração de
Vistoria realizada ou Declaração de que se abstém da visita técnica e conhece todos os detalhes técnicos em relação ao local de
execução do objeto, conforme modelo constante do ANEXO III deste EDITAL.

 

10. DA PROPOSTA DE PREÇOS INICIAL (ANEXO II) E SUA DECLARAÇÃO (ANEXO IV)

10.1. A PROPOSTA DE PREÇOS INICIAL  deverá ser apresentada em 01 (uma) via, em língua portuguesa, da�lografada por
qualquer processo eletrônico, em papel �mbrado da Licitante, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, suas folhas devem ser rubricadas
e a úl�ma assinada por seu representante legal, conforme Modelo de Proposta de Preços Inicial e/ou Atualizada ANEXO II deste
EDITAL, contendo obrigatoriamente:

10.1.1. Nome da proponente e de seu representante legal, endereço completo, telefone, endereço de correio eletrônico,
números do CNPJ e da inscrição Estadual e/ou Municipal e/ou Distrital;

10.1.2. Valor UNITÁRIO e TOTAL para a contratação de empresas especializadas em manutenção de casa de máquinas as
quais compõe as piscinas dos Centros Olímpicos e Paralímpicos do Distrito Federal, incluindo mão de obra, assistência técnica,
fornecimento de peças e equipamentos e todos insumos necessários ao correto funcionamento dos
equipamentos. Deverão estar inclusos nos preços ofertados todas as despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto
como, por exemplo, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, deslocamento de pessoal
e garan�a.

10.1.2.1. O valor UNITÁRIO do Item deve ser apresentado em moeda nacional, em algarismo e por extenso,
com no máximo 02 (duas) casas decimais após a vírgula.

10.1.2.2. O valor TOTAL do Item deve ser apresentado em moeda nacional, em algarismo e por extenso, com no
máximo 02 (duas) casas decimais após a vírgula.

10.1.2.3. O valor TOTAL do Lote deve ser apresentado em moeda nacional, em algarismo e por extenso, com no
máximo 02 (duas) casas decimais após a vírgula.

10.1.2.4. Quando a divisão do valor TOTAL Lote pela quan�dade licitada resultar em valor com mais de 2 (duas)
casas decimais, o valor UNITÁRIO e TOTAL de cada item deverá ser adequado ao limite de duas casas decimais.

10.1.3. A indicação do serviço a ser prestado com todas as especificações de forma clara e detalhada, observando o
disposto no Termo de Referência ANEXO I deste EDITAL; 

10.1.4. Prazo de validade da proposta, não devendo ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados da data prevista
para abertura da licitação; (prazo não inferior a 60 dias);

10.1.5. Declaração expressa, de que a licitante u�lizará nas manutenções das casas de máquinas materiais novos,
comprovadamente de primeira qualidade, e de acordo com as especificações constantes neste Edital e seus ANEXOS, uma vez
que não serão aceitos materiais/equipamentos ou peças recondicionados, reu�lizados ou reformados.

10.1.6. Declaração expressa, de que os serviços e materiais constante deste EDITAL e nos seus ANEXOS I A X, terão a
garan�a conforme estabelecido no item 12. DA GARANTIA, do Termo de Referência constante do ANEXO I. 

10.1.7. Declaração expressa, de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas rela�vas ao serviço
de manutenção de casa de máquinas, incluindo mão de obra, assistência técnica, fornecimento de peças e equipamentos e
todos insumos necessários ao correto funcionamento dos equipamentos , tais como a mão de obra, encargos sociais e/ou de
qualquer natureza, tributos, ou outras despesas que direta ou indiretamente, incidam sobre o objeto da licitação;

10.1.8. Declaração expressa, de que a licitante concorda com todas as condições estabelecidas no EDITAL e nos
seus ANEXOS I A X;

10.2. DECLARAÇÃO (ANEXO IV):

10.2.1. Junto com a PROPOSTA DE PREÇOS INICIAL o Licitante DEVERÁ apresentar a DECLARAÇÃO:

10.2.1.1. Declaração de que a Licitante atende os critérios de sustentabilidade ambiental, previstos no atr. 7º da Lei
Distrital nº 4.770/2012, conforme modelo constante do ANEXO IV deste EDITAL.

10.2.1.1.1. Somente será classificado o Licitante que apresentar junto com a PROPOSTA
INICIAL a DECLARAÇÃO conforme o subitem acima.
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10.3. A apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS INICIAL  E/OU ATUALIZADA implica plena aceitação, pela Licitante, das
condições estabelecidas neste EDITAL e nos seus ANEXOS I A X.

10.4. Os dados inseridos na PROPOSTA DE PREÇOS INICIAL  E/OU ATUALIZADA, como correio eletrônico, número de telefone
e fax, serão u�lizados para a comunicação oficial entre a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal – SEL/DF e a
empresa, tanto na fase licitatória quanto na fase contratual.

10.5. Deverão ser observadas as exigências relacionadas nas Cláusulas do Termo de Referência constante do ANEXO I deste
EDITAL.

 

11. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E SUAS DECLARAÇÕES (ANEXOS V, VI, VII E VIII)

11.1. A habilitação dos licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, no que tange à
habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista, regularidade fiscal perante as Fazendas
Públicas estaduais, distritais e municipais;

11.2. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF ou nos sí�os eletrônicos oficiais de
órgãos e entes emissores de cer�dões (§3º, art. 43, do Decreto Federal nº 10.024/2019) deverão ser enviados nos termos do disposto
no art. 26 do Decreto Federal nº 10.024/2019.

11.3. DOS LICITANTES CADASTRADOS NO SICAF:

11.3.1. As Licitantes devidamente cadastradas no SICAF deverão encaminhar os seguintes documentos:

11.3.1.1. Cer�dão Nega�va de falência, recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 09/02/2005), expedida
pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos úl�mos 90 (noventa) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Cer�dão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as
cer�dões de cada um dos distribuidores;

11.3.1.2. As Licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos índices con�dos no
cadastro do SICAF, deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor total es�mado
para a contratação;

11.3.1.2.1. A comprovação deverá ser feita quando da habilitação, apresentando o balanço Patrimonial e
Demonstrações Contábeis do úl�mo exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei devidamente
registrados ou pelo registro comercial, ato cons�tu�vo, estatuto ou Contrato social, conforme regulado pelo
subitem 11.4.1.3.2. deste EDITAL;

11.3.1.3. Prova de regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, que poderá ser ob�da por meio do
site www.economia.df.gov.br (obrigatória para todos os Licitantes com sede OU domicílio fora do Distrito Federal).

11.3.1.4. Documentação rela�va à habilitação técnica elencada nos subitens 11.4.1.4. deste EDITAL. Caso o SICAF
apresente parte dos documentos de qualificação técnica, deverão ser apresentados os documentos faltantes; 

11.3.1.5. Apresentar as DECLARAÇÕES elencada nos subitens 11.4.1.5. deste EDITAL.

11.3.1.6. A Licitante cuja habilitação parcial no SICAF acusar no demonstra�vo “Consulta Situação do Fornecedor”,
algum documento com validade vencida, deverá encaminhar o respec�vo documento a fim de comprovar a sua
regularidade.

11.4. DAS LICITANTES NÃO CADASTRADAS NO SICAF:

11.4.1. As Licitantes que não es�verem cadastradas no SICAF deverão encaminhar os seguintes documentos:

11.4.1.1. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA:

11.4.1.1.1. Documento de iden�ficação contendo todos os dados dos responsáveis legais da proponente e/ou
Cópia da Carteira de Iden�dade e CPF do (s) sócio (s) administrador (es) da empresa licitante;

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

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

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

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

11.4.1.1.6. Procuração por instrumento público, ou por instrumento par�cular com o devido reconhecimento de
firma em cartório, comprovando a delegação de poderes para assinatura e rubrica dos documentos integrantes da
habilitação e propostas, quando estas não forem assinadas por diretor(es), com poderes estatutários para firmar
compromisso.

11.4.1.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

11.4.1.2.1. Registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;

11.4.1.2.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, se houver,
rela�vo ao domicílio ou sede do Licitante, per�nente ao ramo de a�vidade e compa�vel com o objeto contratual;

https://www.site.fazenda.df.gov.br/
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11.4.1.2.3. Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal, do domicílio ou sede da Licitante;

11.4.1.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, independentemente da sede ou domicílio
do Licitante, que poderá ser ob�da por meio do site www.economia.df.gov.br;

11.4.1.2.5. Prova de Regularidade junto à Fazenda Nacional (Débitos e Tributos Federais), à Dívida A�va da
União e junto à Seguridade Social (contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do art. 11
da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 – contribuições previdenciárias e as de terceiros), fornecida por meio da
Cer�dão Nega�va de Débitos Rela�vos aos Tributos Federais e à Dívida A�va da União;

11.4.1.2.6. Cer�ficado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal, devidamente
atualizado, nos termos da Lei nº 8.036, de 11/05/1990;

11.4.1.2.7. Cer�dão de regularidade rela�va a débitos inadimplidos perante a Jus�ça do Trabalho (CNDT),
mediante a apresentação de cer�dão nega�va, em plena validade, que poderá ser ob�da no
site www.tst.jus.br/cer�dao;

11.4.1.2.8. Para todas as cer�dões referentes à regularidade fiscal e trabalhista, serão aceitas cer�dões posi�vas
com efeitos de nega�va;

11.4.1.2.9. Caso o Licitante seja considerado isento de tributos estaduais ou municipais relacionados ao objeto
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual ou da Fazenda
Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei.

11.4.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

11.4.1.3.1. Cer�dão Nega�va de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de
09/02/2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos úl�mos 90 (noventa) dias, ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Cer�dão. No caso de praças com mais de um cartório
distribuidor, deverão ser apresentadas as cer�dões de cada um dos distribuidores;

11.4.1.3.2. Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do úl�mo exercício social, já exigíveis e
apresentadas na forma da Lei devidamente registrados, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua subs�tuição por balancetes ou balanços provisórios.

11.4.1.3.2.1. As empresas cons�tuídas no ano em curso poderão subs�tuir o balanço anual por balanço de
abertura, devidamente auten�cado pela Junta Comercial;

11.4.1.3.2.2. A boa situação financeira da empresa será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (ILG) e
Liquidez Corrente (ILC) e Solvência Geral (ISG), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas (conforme
Declaração do modelo ANEXO V deste EDITAL):

 

1) ILG: Índice de Liquidez Geral ≥ 1 (maior ou igual a 1):

 

ILG =     A�vo Circulante + Realizável a Longo Prazo    

          Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

 

      2) ILC: Índice de Liquidez Corrente ≥ 1 (maior ou igual a 1): 

 

ILC =     A�vo Circulante   

           Passivo Circulante

 

 3) ISG: Índice de Solvência Geral ≥ 1 (maior ou igual a 1):

 

ISG =                                 A�vo Total                               

            Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

 

11.4.1.3.2.3. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por Contador ou
por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

11.4.1.3.2.4. Serão consideradas como detentoras de capacidade econômico-financeira sa�sfatória as
Licitantes que obedecerem simultaneamente às condições do item 11.4.1.3.2.2 (1, 2 e 3) acima.

11.4.1.3.2.5. A Licitante deverá apresentar os cálculos constantes do item 11.4.1.3.2.2, assinado pelo seu
representante legal e por um contador.

11.4.1.3.3. A MEI – Microempreendedor Individual, deverá apresentar DECLARAÇÃO de Imposto de Renda de
Pessoa Jurídica do ano anterior a Licitação (DASN-SIMEI), na falta do Balanço Patrimonial.

11.4.1.3.3.1. A MEI – Micro Empreendedor Individual, para fins de atendimento aos item 11.4.1.3.2.2 a
item 11.4.1.3.2.5, considerando a impossibilidade do balanço patrimonial, subs�tuirá tal exigência por meio da

https://www.site.fazenda.df.gov.br/
http://www.tst.jus.br/certidao
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apresentação de DECLARAÇÃO afirmando que, em caso de vencedora dessa licitação prestará garan�a de até
5% (cinco por cento) na forma do § 1º, do art. 56, do mesmo diploma legal da Lei n.º 8.666/93, para fins da
contratação, devendo apresentar tal garan�a em até 10 (dez) dias após firmar o contrato com a Administração,
conforme modelo ANEXO VI deste EDITAL.

11.4.1.3.4. As empresas que apresentarem resultado inferior ao mínimo estabelecido em qualquer dos índices
referidos no item 11.4.1.3.2.2, quando de suas habilitações, deverão comprovar, considerados os riscos para a
Administração, através do Balaço Patrimonial do exercício social já exigível e devidamente registrado na Junta
Comercial, Patrimônio Líquido ou Capital Social mínimo de 10% (dez por cento) do valor total es�mado para a
contratação. A comprovação deverá ser feita rela�vamente à data da apresentação da proposta, admi�da a
atualização para esta data através de índices oficiais.

11.4.1.3.5. Somente será habilitado o licitante que apresentar no Balanço Patrimonial, os índices: Índice de
Liquidez Geral – ILG, Índice de Liquidez Corrente – ILC e Índice de Solvência Geral – ISG ou Apresentação de Índices
Contábeis, conforme Declaração do modelo ANEXO V deste EDITAL.

11.4.1.3.6. A apresentação de índices contábeis deverá estar assinada A PRÓPRIO PUNHO e/ou ASSINATURA
DIGITAL (com Cer�ficado digital) pelo Representante da Empresa e do Profissional Contábil devidamente registrado
no conselho regional de contabilidade, comprovado por Cer�dões de Regularidade Profissional, com data de emissão
não superior a 60 (sessenta) dias na data de abertura do certame.

11.4.1.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

11.4.1.4.1. Será necessária a apresentação de(s) Cer�dão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) por estes
Conselhos, que prove(m) que a licitante tenha executado 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 requisitos mínimos:

11.4.1.4.2. Comprovação de possuir em seu quadro permanente, na data da licitação, Responsável(eis)
Técnico(s) na(s) área(s) de engenharia elétrica ou engenharia mecânica ou engenharia civil, devidamente
registrado(s) no CREA. Entende-se como pertencente ao quadro permanente, o sócio, o diretor (detentor de
cargo na gestão) e o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social ou Ficha
de Registro;

11.4.1.4.3. Atestados de capacidade operacional da empresa licitante com as seguintes caracterís�cas:

11.4.1.4.3.1. Serviços de operação e manutenção de sistema elétrico predial de baixa tensão com
capacidade instalada mínima de 100 kVA;

11.4.1.4.3.2. Serviços de operação e manutenção de sistema hidrossanitário predial em edi�cios;

11.4.1.4.3.3. Serviços de manutenção de elétricas estabilizadas, de cada �po, incluindo estabilizadores,
quadros elétricos e malhas de aterramento exclusiva;

11.4.1.4.3.4. Serviços de operação e manutenção de grupos geradores automá�cos de energia elétrica de
emergência, com capacidade mínima de 200 kVA;

11.4.1.4.4. É importante citar que o limite para as exigências de comprovação de capacidade técnico operacional
estabelecido por esta Secretaria está em conformidade com a recomendação do egrégio Tribunal de Contas da União
(TCU), estando de acordo com o Acórdão nº 2215/2008 – Plenário (item 9.5.3), cujo percentual es�pulado é não
superior a 50% (cinquenta por cento).

11.4.1.5. DECLARAÇÕES:

11.4.1.5.1. Somente será(ão) habilitado(s) o(s) licitante(s) que apresentar(em) nos DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO as DECLARAÇÕES conforme subitens abaixo:

11.4.1.5.1.1. ANEXO V – MODELO DE APRESENTAÇÃO DE ÍNDICES CONTÁBEIS; (NO ARQUIVO - DOCUMENTOS
DE HABILITAÇÃO)

11.4.1.5.1.2. ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE GARANTIA CONTRATUAL (ESPECÍFICA PARA MEI –
MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL); (NO ARQUIVO - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO)

11.4.1.5.1.3. ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO – PARA OS FINS DO DECRETO N.º 39.860, DE 30 DE MAIO
DE 2019; (NO ARQUIVO - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO)

11.4.1.5.1.4. ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
E DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR N.º 123/2006. (NO ARQUIVO -
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO)

11.5. DA COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESAS (ME), EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) OU
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) :

11.5.1. As microempresas, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual deverão apresentar ainda para
fins de exercício de quaisquer dos bene�cios previstos na Lei Complementar n.º 123/2006 e alterações subsequentes, e a Lei
Distrital n.º 4.611/2011 e alterações subsequentes, reproduzidos neste edital, os seguintes documentos: 

11.5.1.1. MPE’s OPTANTES - pelo Sistema Simples Nacional de Tributação, regido pela Lei Complementar n.º
123/2006: 

a) Comprovante de opção pelo Simples ob�do através do site do Ministério da Fazenda;
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b) Cer�dão Simplificada da Junta Comercial com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias na data de
abertura do certame.

c) Declaração, firmada pelo Representante da Empresa e pelo Profissional Contábil devidamente registrado no
conselho regional de contabilidade, comprovado por Cer�dões de Regularidade Profissional, com data de emissão
não superior a 60 (sessenta) dias da data de abertura do certame, com firma reconhecida de ambos, que preenche
os requisitos legais para a qualificação como MICROEMPRESAS (ME) OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP), e
que está apta a usufruir do tratamento favorecido, nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da
Empresa de Pequeno Porte, ins�tuído pela Lei Complementar n.º 123/2006, em especial quanto ao seu art. 3º, e da
Lei Distrital nº 4.611/2011, e que não se enquadra em qualquer das vedações relacionadas no §4º do art. 3º Lei
Complementar n.º 123/2006, bem como no parágrafo único do art. 2º da Lei Distrital n.º 4.611/2011,
conforme ANEXO VIII deste EDITAL.

11.5.1.2. MPE’s NÃO OPTANTES - pelo Sistema Simples de Tributação, regido pela Lei Complementar n.º 123/2006: 

a) Cer�dão Simplificada da Junta Comercial com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias na data de
abertura do certame.

b) Declaração, firmada pelo Representante da Empresa e pelo Profissional Contábil devidamente registrado no
conselho regional de contabilidade, comprovado por Cer�dões de Regularidade Profissional, com data de emissão
não superior a 60 (sessenta) dias da data de abertura do certame, com firma reconhecida de ambos, que preenche
os requisitos legais para a qualificação como MICROEMPRESAS (ME) OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP), e
que está apta a usufruir do tratamento favorecido, nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da
Empresa de Pequeno Porte, ins�tuído pela Lei Complementar n.º 123/2006, em especial quanto ao seu art. 3º, e da
Lei Distrital nº 4.611/2011, e que não se enquadra em qualquer das vedações relacionadas no §4º do art. 3º Lei
Complementar n.º 123/2006, bem como no parágrafo único do art. 2º da Lei Distrital 4.611/2011, conforme ANEXO
VIII deste EDITAL.

11.5.1.3. NO CASO DE MEI’s:

a) Comprovante de opção pelo Simples ob�do através do site do Ministério da Fazenda;

b) Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica do ano anterior a Licitação (DASN-SIMEI).

c) Declaração, firmada pelo Representante da Empresa e pelo Profissional Contábil devidamente registrado no
conselho regional de contabilidade, comprovado por Cer�dões de Regularidade Profissional, com data de emissão
não superior a 60 (sessenta) dias da data de abertura do certame, com firma reconhecida de ambos, que preenche
os requisitos legais para a qualificação como MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) , e que está apta a usufruir
do tratamento favorecido, nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte,
ins�tuído pela Lei Complementar n.º 123/2006, em especial quanto ao seu art. 3º, e da Lei Distrital n.º 4.611/2011, e
que não se enquadra em qualquer das vedações relacionadas no §4º do art. 3º Lei Complementar n.º 123/2006, bem
como no parágrafo único do art. 2º da Lei Distrital n.º 4.611/2011, conforme ANEXO VIII deste EDITAL.

11.6. DA HABILITAÇÃO DAS MEs / EPPs / MEIs (en�dades preferenciais):

11.6.1. As empresas qualificadas como MEs / EPPs / MEIs (en�dades preferenciais, assim consideradas, microempresas,
empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais), na forma da Lei Complementar n.º 123/2006, deverão
apresentar todos os documentos de habilitação, referentes à habilitação jurídica, fiscal, econômico-financeira e técnica, sob pena
de inabilitação.

11.6.2. A existência de restrição rela�vamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a Licitante qualificada
como ME - microempresa, EPP - empresa de pequeno porte e MEI – Micro Empreendedor Individual (en�dades preferenciais,
assim consideradas, microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais) seja declarada vencedora,
uma vez que atenda a todas as demais exigências do EDITAL.

11.6.3. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

11.6.4. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a en�dades
preferenciais, assim consideradas, microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais será
convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização.

11.6.4.1. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da Administração, quando requerida pelo
Licitante, mediante apresentação de jus�fica�va.

11.6.5. A não regularização no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas neste EDITAL, sendo facultada a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal – SEL/DF convocar os
Licitantes remanescentes, na ordem de classificação para prosseguimento do certame, ou revogar a licitação.

11.6.6. O tratamento favorecido e diferenciado não poderá ser aplicado em favor de en�dade que, em decorrência do
valor do(s) item(ns) OU grupo(s) OU item(ns) e grupo(s) da licitação a que es�ver concorrendo, venha a auferir faturamento que
acarrete o seu desenquadramento da condição de microempresa, conforme dispõe o art. 24 da Lei distrital n.º 4.611/2011 e art.
2º, § 2º, do Decreto distrital n.º 35.592/2014.

11.6.7. A En�dade Preferencial (microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual) que não
apresentar os documentos elencados no Item 11.5. não será Inabilitada, apenas produzirá o efeito da mesma não ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar no 123, de 2006, mesmo que seja qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte.

11.7. DAS OBSERVAÇÕES GERAIS SOBRE A HABILITAÇÃO:
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11.7.1. Os documentos apresentados para habilitação deverão estar todos em nome e CNPJ da matriz ou todos em nome
e CNPJ da filial, exceto aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à matriz e referir-se ao local do domicílio ou
sede do interessado.

11.7.2. As cer�dões que não apresentarem em seu teor, data de validade previamente estabelecida pelo Órgão
expedidor, deverão estar datadas dos úl�mos 90 (noventa) dias, contados da data da sessão pública deste Pregão.

11.7.3. Deverão ser observadas as exigências relacionadas nas Cláusulas do Termo de Referência constante do ANEXO
I deste EDITAL.

 

12. DO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS NO SISTEMA COMPRASNET

12.1. Após a divulgação do EDITAL e seus ANEXOS I A X o Licitante deverá cadastrar sua proposta do Sistema COMPRASNET,
no idioma oficial do Brasil, mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

12.1.1. Valor UNITÁRIO e TOTAL do(s) serviço(s) cotado(s):

12.1.1.1. O valor UNITÁRIO do Item deve ser apresentado em moeda nacional, em algarismo, com no máximo 02
(duas) casas decimais após a vírgula.

12.1.1.2. O valor TOTAL do Item deve ser apresentado em moeda nacional, em algarismo, com no máximo 02 (duas)
casas decimais após a vírgula.

12.1.1.3. O valor TOTAL do Lote deve ser apresentado em moeda nacional, em algarismo, com no máximo 02 (duas)
casas decimais após a vírgula.

12.1.1.4. Quando a divisão do valor TOTAL do Lote e do Item pela quan�dade licitada resultar em valor com mais de 2
(duas) casas decimais, o valor UNITÁRIO deverá ser adequado ao limite de duas casas decimais.

12.1.2. Descrição detalhada do(s) serviço(s) cotado(s) de forma a demonstrar que atende as especificações constantes no
ANEXO I - Termo de Referência deste EDITAL;

12.1.3. Indicação, no que for aplicável, do prazo de garan�a, do número do registro ou inscrição da proponente em órgão
competente (fiscalização ambiental, etc), quando for o caso, entre outras.

12.2. Caso haja divergência entre a especificação constante no sistema Comprasnet e no Termo de Referência, prevalecerá
este úl�mo.

12.3. Todas as especificações do objeto con�das na proposta vinculam a Contratada.

12.4. Os quan�ta�vos previstos no orçamento es�mado pela Administração não poderão ser alterados pelo proponente.

12.5. O Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico,
assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e lances.

12.6. A par�cipação no pregão dar-se-á por meio da digitação da senha priva�va do Licitante.

12.7. Ao cadastrar sua proposta no sí�o do sistema Comprasnet o Licitante deverá fazer a descrição detalhada do objeto. Para
o detalhamento deverá ser u�lizado o campo “Descrição detalhada do objeto ofertado”. Não serão aceitas descrições da proposta do
�po “conforme Edital”.

12.8. A Licitante que registrar no campo “Descrição detalhada do objeto ofertado” qualquer informação que venha a
iden�ficar sua razão social ou nome fantasia terá sua proposta desclassificada antes da disputa de lances.

12.9. O preço proposto será de exclusiva responsabilidade do Licitante, não lhe assis�ndo o direito de pleitear qualquer
alteração do mesmo, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

12.10. A omissão de qualquer despesa necessária ao perfeito cumprimento do objeto deste certame será interpretada como
não existente ou já incluída no preço, não podendo o Licitante pleitear acréscimo após a abertura da sessão pública.

12.11. A apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS implica plena aceitação, pela Licitante, das condições estabelecidas neste
EDITAL e nos seus ANEXOS I A X.

 

13. DAS DECLARAÇÕES NO SISTEMA COMPRASNET

13.1. No momento do envio da proposta e dos documentos de habilitação o Licitante deverá declarar por meio do sistema
eletrônico em campo específico:

13.1.1. Que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências
do Edital;

13.1.2. De que até a presente data inexistem fatos impedi�vos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

13.1.3. Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de
27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a par�r de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII,
do art. 7º da Cons�tuição Federal;

13.1.4. Que não possui, em sua cadeia produ�va, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observado o
disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III, do art. 5° da Cons�tuição Federal;



12/09/2022 12:55 SEI/GDF - 94923201 - Edital

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=106976763&infra_si… 30/67

13.1.5. Que a proposta apresentada para esta licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é
estabelecido na Instrução Norma�va n.º 2, de 16 de setembro de 2009, da SLTI/ME;

13.1.6. Que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006, bem como de que está apta
a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar, no caso das Microempresas – ME
e Empresas de Pequeno Porte – EPP;

13.2. A assinalação do campo “não” na Declaração do subitem 13.1.6 apenas produzirá o efeito de a Licitante não ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que seja qualificada como microempresa
ou empresa de pequeno porte.

13.3. As declarações mencionadas nos subitens anteriores serão conferidas pelo Pregoeiro na fase de habilitação.

13.4. Nos casos de emissão de declaração falsa, a empresa Licitante responderá administra�vamente na forma do Decreto
Distrital n.º 26.851/2006.

13.5. Todas as declarações constantes do sistema ComprasGovernamentais serão consultadas e juntadas aos autos do
processo.

 

14. DO ENVIO DO ARQUIVO DA PROPOSTA DE PREÇOS INICIAL (ANEXO II) E SUAS DECLARAÇÕES (ANEXOS III E IV) E DO
ARQUIVO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E SUAS DECLARAÇÕES (ANEXOS V, VI, VII E VIII) NO SISTEMA COMPRASNET

14.1. O Licitante deverá incluir o arquivo da PROPOSTA DE PREÇOS INICIAL E SUAS DECLARAÇÕES (ANEXOS III E IV) conforme
leciona a Cláusula Décima deste EDITAL, e o arquivo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E SUAS DECLARAÇÕES (ANEXOS V, VI, VII E
VIII) conforme leciona a Cláusula Décima Primeira  deste EDITAL, no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br:

14.2. O arquivo da PROPOSTA DE PREÇOS INICIAL e o arquivo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO serão recebidos
exclusivamente por meio do sistema eletrônico COMPRASNET  (www.comprasgovernamentais.gov.br), até a data e hora indicadas no
preâmbulo deste EDITAL, quando, então, encerrar-se-á automa�camente a fase de recebimento de propostas e de documentos.

14.3. Em caráter de diligência, os documentos reme�dos por este meio do sistema Comprasnet poderão ser solicitados em
original ou por cópia auten�cada, a qualquer momento.

14.3.1. Nesse caso, os documentos deverão ser encaminhados, no prazo estabelecido pelo Pregoeiro, para o setor de
PREGÃO-SUAG/COLIC/DIPREG/PREGÃO, sito no endereço SCS, Quadra 4, Edi�cio Luiz Carlos Botelho, 7º andar - Bairro Asa Sul –
Brasília/DF; CEP: 70.304-000.

 

15. DA CONDUÇÃO DO CERTAME

15.1. Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro, apoiado pela Equipe de Apoio e por setores técnicos, mediante a
inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br.

15.2. A operacionalidade do sistema Comprasnet é de responsabilidade da SLTI/ME, junto a qual as Licitantes deverão
informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento, e receber instruções detalhadas para sua correta u�lização.

15.3. A par�cipação na licitação na forma eletrônica dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do
representante credenciado e subsequente encaminhamento da PROPOSTA e dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, exclusivamente por
meio do sistema eletrônico, observados data e horário estabelecidos neste EDITAL.

15.4. Incumbirá ao 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 emi�das pelo Sistema,
Pregoeiro ou de sua desconexão.

15.5. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer acessível aos
Licitantes, os lances con�nuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

15.6. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persis�r por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão
pública será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas após a comunicação do fato aos par�cipantes, no sí�o
eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br.

15.7. No caso de desconexão, cada Licitante deverá de imediato, sob sua inteira responsabilidade, providenciar sua conexão
ao sistema.

15.8. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora indicadas no
preâmbulo deste EDITAL, no sí�o eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br.

15.9. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os Licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de
mensagens, via chat, em campo próprio do sistema eletrônico. Não será aceito nenhum outro �po de contato, como meio telefônico
ou e-mail;

15.10. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, mo�vadamente, aquelas que não estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste EDITAL e de seus ANEXOS I A X.

15.11. Somente os Licitantes com propostas cadastradas par�ciparão da fase de lances.

 

16. DA ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS INICIAIS, DA FORMULAÇÃO DE LANCES E DO DESEMPATE

16.1. A abertura da licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados no
preâmbulo neste EDITAL.

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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16.2. Aberta a sessão pública, o Pregoeiro verificará as propostas apresentadas:

16.2.1. Desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste
EDITAL e nos seus ANEXOS I A X; e

16.2.2. Que contenham vícios insanáveis ou que não apresentem as especificações e exigências mínimas constantes
no EDITAL e nos seus ANEXOS I A X, em especial do Termo de Referência constante do ANEXO I.

16.3. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos
os par�cipantes.

16.4. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento defini�vo em sen�do contrário, levado a efeito na fase
de aceitação.

16.5. O sistema ordenará automa�camente as propostas classificadas, sendo que somente estas par�ciparão da fase
compe��va.

16.6. Considerando a pequena quan�dade de itens, o modo de disputa será o ABERTO.

16.7. No modo de disputa ABERTO, a etapa de envio de lances terá duração de 10 (dez) minutos.

16.8. Durante a fase compe��va, as Licitantes deverão formular seus lances com um intervalo mínimo de diferença de R$
100,00 (cem reais) para os itens "Manutenção preven�va e corre�va da casa de máquinas".

16.9. Durante a fase compe��va, as Licitantes deverão formular seus lances com um intervalo mínimo de diferença de 1%
(um por cento) para os itens "Fornecimento de peças".

16.10. O intervalo mínimo de diferença entre os lances incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação
ao lance que cobrir a melhor oferta.

16.11. Após o período inicial de 10 (dez) minutos, o período inicial será prorrogado automa�camente pelo sistema
eletrônico Comprasnet quando houver lance ofertado nos úl�mos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.

16.12. A prorrogação automá�ca da etapa de envio de lances, de que trata o subitem 16.10, será de 2 (dois) minutos;

16.13. A prorrogação automá�ca ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação,
inclusive quando se tratar de lances intermediários.

16.14. São considerados intermediários os lances iguais ou superiores ao menor já ofertado, mas inferiores ao úl�mo lance
dado pelo próprio Licitante, quando adotado o julgamento pelo critério de menor preço e maior desconto por lote.

16.14.1. O critério de julgamento adotado será o de menor preço por lote, em atenção ao Art. 7º, "caput", do Decreto
Federal nº 10.024/2019.

16.14.2. Porém, é importante informar que o item correspondente ao fornecimento de peças, por estar em conformidade
com a planilha SINAPI, deverá obedecer o critério de maior desconto informado.

16.14.3. Ainda, é importante destacar que o valor máximo para os itens, os quais compõe os lotes, não deverá ultrapassar o
máximo estabelecido pela pesquisa de preços realizada.

16.14.4. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações e exigências con�das no Termo de
Referência e no Edital e seus Anexos, bem como aquelas que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis,
comparados aos preços de mercado, em consonância com o disposto no Art. 48, Incisos I e II, da Lei nº 8.666/1993.

16.15. Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida nos subitens 16.11, 16.12 e 16.13, a sessão pública será
encerrada automa�camente.

16.16. Encerrada a etapa compe��va, o sistema ordenará os lances em ordem vantajosidade em relação ao menor preço e
maior desconto por lote.

16.17. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automá�ca pelo sistema Comprasnet, na forma dos
subitens 16.11, 16.12 e 16.13, o Pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, admi�r o reinício da etapa de envio de lances,
em prol da consecução do melhor preço es�mado pela Administração, mediante jus�fica�va.

16.18. Encerrada a fase compe��va, se o melhor lance não �ver sido ofertado por empresa qualificada como ME/EPP/MEI, o
sistema selecionará todas as MEs / EPPs / MEI que se encontrem em situação de empate ficto, observada a ordem de classificação,
para a convocação para o desempate.

16.19. Na forma da Lei Distrital nº 4.611/2011 e do Decreto Distrital nº 35.592/2014 (art. 4º, § 3º), consideram-se empatadas
as propostas de MEs / EPPs / MEI com valor igual ou até 5% superior à de menor preço e maior desconto por lote.

16.20. Constatada a existência de empate ficto, proceder-se-á a seguinte fase de desempate:

16.20.1. O sistema convocará a ME/EPP/MEI para, no prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo sistema, encaminhar
uma úl�ma oferta obrigatoriamente mais vantajosa que a proposta da primeira colocada.

16.20.2. Caso a ME/EPP/MEI não ofereça proposta mais vantajosa, o sistema convocará os Licitantes ME/EPP/MEI
remanescentes que porventura se encontrem dentro da margem de preferência, seguindo-se a ordem de classificação, para o
exercício do mesmo direito.

16.20.3. Na hipótese de não oferta de lance que desempate o procedimento licitatório, permanecerá a ordem de
classificação anteriormente determinada.

16.20.4. O Pregoeiro poderá solicitar documentos que comprovem o enquadramento do Licitante como ME/EPP/MEI.
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16.21. Após o desempate de que tratam os subitens 16.17, 16.18 e 16.19, caso persista o empate entre duas ou mais
propostas, será assegurada preferência, sucessivamente, aos serviços:

16.21.1. prestados por empresas brasileiras;

16.21.2. prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

16.21.3. prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

16.22. Os critérios de desempate previstos nos subitens 16.17, 16.18, 16.19 e 16.20 serão aplicados caso não haja envio de
lances após o início da fase compe��va.

16.23. Na hipótese de persis�r o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema Comprasnet dentre as propostas
empatadas.

 

17. DA NEGOCIAÇÃO DIRETA

17.1. Após o encerramento da fase compe��va, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao
Licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja ob�da melhor proposta, observado o critério de julgamento.

17.2. É vedada a negociação com condições diferentes das previstas neste EDITAL e nos seus ANEXOS I A X.

17.3. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais Licitantes.

 

18. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

18.1. Encerrada a etapa compe��va e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará a
proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço e quanto ao atendimento das especificações.

18.2. Será verificada a conformidade da PROPOSTA DE PREÇOS INICIAL apresentada com os requisitos estabelecidos na
Cláusula Décima e no Termo de Referência constante do ANEXO I deste EDITAL, sendo DESCLASSIFICADA a que es�ver em desacordo.

18.3. Em consonância com o § 3º, art. 43, da Lei nº 8.666/1993, para fins de verificação/comprovação quanto ao atendimento
das especificações con�das na Cláusula Décima e no no Termo de Referência constante do ANEXO I deste EDITAL, o Pregoeiro poderá
promover diligência des�nada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, requerendo a remessa de folders, catálogos,
prospectos técnicos, dentre outros que julgar cabíveis à análise obje�va da Contratação ofertado pela Licitante.

18.4. O Pregoeiro poderá, se necessário, suspender a sessão para recorrer a setores técnicos internos e externos, bem como
ao órgão requisitante da Contratação, objeto deste Pregão, a fim de obter parecer que possibilite melhor julgamento
das especificações das Contratações cotadas, definindo nova data para con�nuidade da sessão licitatória.

18.5. Não será aceita PROPOSTA DE PREÇOS INICIAL que apresentar preços UNITÁRIOS e TOTAIS simbólicos, irrisórios ou de
valor zero, bem como PROPOSTA DE PREÇOS INICIAL que apresentar valores UNITÁRIOS e TOTAIS acima do es�mado.

18.6. Será DESCLASSIFICADA a PROPOSTA DE PREÇOS INICIAL que contenha preços excessivos/exorbitantes ou
manifestamente inexequíveis, assim entendidos, conforme leciona o Decreto Distrital nº 39.453, de 14 de novembro de 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:

18.6.1. Preços excessivos/exorbitantes, quando os mesmos apresentarem valores superiores ao preço es�mado pela
Administração ou aos pra�cados pelo mercado;

18.6.1.1. A DESCLASSIFICAÇÃO por preços excessivos somente ocorrerá após a fase compe��va, caso a Administração
não obtenha êxito na negociação direta.

18.6.2. Preços inexequíveis, quando os mesmos forem inferiores ao custo de produção, acrescidos dos encargos legais;

18.6.2.1. O Licitante será convocado para demonstrar a exequibilidade do preço ofertado, e, caso não demonstre, será
DESCLASSIFICADA.

18.6.3. Serão analisados, para a definição de valores excessivos/exorbitantes ou inexequíveis, os preços UNITÁRIOS e
TOTAIS.

18.7. Se a PROPOSTA DE PREÇOS INICIAL não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim
sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este EDITAL e os seus ANEXOS I A X.

18.8. Sempre que a PROPOSTA DE PREÇOS INICIAL classificada em primeiro lugar não for aceita, antes de ocorrer a
convocação da Licitante subsequente, haverá nova verificação da eventual ocorrência, previsto na Lei Distrital nº 4.611/2011 e no
Decreto Distrital nº 35.592/2014.

18.9. A falta de qualquer dos documentos exigidos neste EDITAL e nos seus ANEXOS I A X ou sua apresentação com
irregularidades e/ou em desconformidade com o mesmo, implicará na DESCLASSIFICAÇÃO da Licitante.

 

19. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS ATUALIZADA

19.1. O Licitante classificado em primeiro lugar, após a negociação, verificação e julgamento da PROPOSTA DE PREÇOS
INICIAL, deverá enviar no prazo de 02 (duas) horas a contar da REQUISIÇÃO do Pregoeiro via chat, a PROPOSTA DE PREÇOS
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ATUALIZADA devidamente atualizada, em conformidade com o valor negociado ou o úl�mo lance ofertado, conforme Modelo de
Proposta de Preços Inicial e/ou Atualizada ANEXO II deste EDITAL.

19.2. A PROPOSTA DE PREÇOS ATUALIZADA será recebida exclusivamente por meio do sistema Comprasnet (opção “Enviar
Anexo”), respeitado o limite do sistema eletrônico, podendo ser incluídos quantos arquivos forem necessários.

19.3. A PROPOSTA DE PREÇOS ATUALIZADA deverá ser lavrada em língua portuguesa e deve conter:

19.3.1. Nome da proponente e de seu representante legal, endereço completo, telefone, endereço de correio eletrônico,
números do CNPJ e da inscrição Estadual e/ou Municipal e/ou Distrital;

19.3.2. Valor UNITÁRIO e TOTAL para a contratação de empresas especializadas em manutenção de casa de máquinas as
quais compõe as piscinas dos Centros Olímpicos e Paralímpicos do Distrito Federal, incluindo mão de obra, assistência técnica,
fornecimento de peças e equipamentos e todos insumos necessários ao correto funcionamento dos equipamentos 
. Deverão estar inclusos nos preços ofertados todas as despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto como, por
exemplo, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, deslocamento de pessoal e garan�a.

19.3.2.1. O valor UNITÁRIO do Item deve ser apresentado em moeda nacional, em algarismo e por extenso, com no
máximo 02 (duas) casas decimais após a vírgula.

19.3.2.2. O valor TOTAL do Item deve ser apresentado em moeda nacional, em algarismo e por extenso, com no
máximo 02 (duas) casas decimais após a vírgula.

19.3.2.3. O valor TOTAL do Lote deve ser apresentado em moeda nacional, em algarismo e por extenso, com no
máximo 02 (duas) casas decimais após a vírgula.

19.3.2.4. Quando a divisão do valor TOTAL do Lote pela quan�dade licitada resultar em valor com mais de 2 (duas)
casas decimais, o valor UNITÁRIO e TOTAL de cada item deverá ser adequado ao limite de duas casas decimais.

19.3.2.5. O valor TOTAL do Item ob�do após a adequação deverá ser igual ou inferior ao valor arrematado.

19.3.3. A indicação do serviço a ser prestado com todas as especificações de forma clara e detalhada, observando o
disposto no Termo de Referência ANEXO I deste EDITAL; 

19.3.4. Prazo de validade da proposta, não devendo ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados da data prevista
para abertura da licitação; (prazo não inferior a 60 dias);

19.3.5. Declaração expressa, de que a licitante u�lizará nas manutenções das casas de máquinas materiais novos,
comprovadamente de primeira qualidade, e de acordo com as especificações constantes neste Edital e seus ANEXOS, uma vez
que não serão aceitos materiais/equipamentos ou peças recondicionados, reu�lizados ou reformados.

19.3.6. Declaração expressa, de que os serviços e materiais constante deste EDITAL e nos seus ANEXOS I A X, terão a
garan�a conforme estabelecido no item 12. DA GARANTIA, do Termo de Referência constante do ANEXO I. 

19.3.7. Declaração expressa, de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas rela�vas ao serviço
de manutenção de casa de máquinas, incluindo mão de obra, assistência técnica, fornecimento de peças e equipamentos e
todos insumos necessários ao correto funcionamento dos equipamentos , tais como a mão de obra, encargos sociais e/ou de
qualquer natureza, tributos, ou outras despesas que direta ou indiretamente, incidam sobre o objeto da licitação;

19.3.8. Declaração expressa, de que a licitante concorda com todas as condições estabelecidas no EDITAL e nos
seus ANEXOS I A X;

19.4. Em nenhuma hipótese, os demais conteúdos da PROPOSTA DE PREÇOS INICIAL  poderão ser alterados, ou
adicionados seja com relação às caracterís�cas técnicas, prazo, validade, prazo de garan�a ou de qualquer outra condição que importe
modificação dos seus termos originais, ressalvadas as hipóteses des�nadas a sanar apenas falhas formais, alterações essas que serão
analisadas pelo Pregoeiro.

19.5. Serão corrigidos automa�camente pelo Pregoeiro quaisquer erros aritmé�cos, bem como as divergências que
porventura ocorrerem entre o preço UNITÁRIO e o TOTAL do item, quando prevalecerá sempre o primeiro.

19.6. O não envio da PROPOSTA DE PREÇOS ATUALIZADA por meio do sistema Comprasnet (opção “Enviar Anexo”), com
todos os requisitos ou o descumprimento das eventuais diligências determinadas pelo Pregoeiro acarretará na DESCLASSIFICAÇÃO
da Licitante.

19.7. Em caráter de diligência, os documentos reme�dos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet poderão
ser solicitados em original ou por cópia auten�cada, a qualquer momento. Nesse caso, os documentos deverão ser encaminhados, no
prazo estabelecido pelo Pregoeiro, para o setor de PREGÃO-SUAG/COLIC/DIPREG/PREGÃO, situado no endereço SCS, Quadra 4,
Edi�cio Luiz Carlos Botelho, 7º andar - Bairro Asa Sul – Brasília/DF; CEP: 70.304-000.

 

20. DA FASE DE HABILITAÇÃO

20.1. Encerrada a fase de propostas, o Pregoeiro promoverá a análise dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E SUAS
DECLARAÇÕES (ANEXOS V, VI, VII E VIII) enviados pelo Licitante, conforme regulado neste EDITAL e nos seus ANEXOS I A X.

20.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do Licitante detentor da PROPOSTA DE PREÇOS
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de par�cipação, especialmente quanto
à existência de sanção que impeça a par�cipação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

20.2.1. SICAF;

20.2.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS do Portal Transparência
(www.portaldatransparencia.gov.br/);

http://www.portaldatransparencia.gov.br/
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20.2.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administra�va, man�do pelo Conselho
Nacional de Jus�ça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

20.2.4. Lista de Licitantes Declaradas Inidôneas para par�cipar de licitações, man�da pelo Tribunal de Contas da União –
TCU (h�ps://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS).

20.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro INABILITARÁ a Licitante, por falta de condição de par�cipação.

20.4. Realizadas as diligências, o Pregoeiro fará a análise:

20.4.1. Das DECLARAÇÕES prestadas diretamente no sistema Comprasnet, na forma da Cláusula Décima Terceira deste
EDITAL, em especial a Declaração das Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP do Subitem 12.1.6; e

20.4.2. Dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E SUAS DECLARAÇÕES (ANEXOS V, VI, VII E VIII) conforme leciona a Cláusula
Décima Primeira deste EDITAL.

20.4.3. Será INABILITADA a 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 nos seus ANEXOS I A X.

20.4.4. Se a Licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro voltará para a fase de Julgamento da Proposta
Vencedora na Cláusula Dezoito deste EDITAL e examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este EDITAL. 

20.4.5. No caso de INABILITAÇÃO, haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, visto o disposto na Lei
distrital nº 4.611/2011 e no Decreto distrital nº 35.592/2014.

20.4.6. O Pregoeiro diligenciará na internet para evitar inabilitações pela falta de apresentação de documentos de
regularidade fiscal, jurídica, econômico-financeira e técnica, visando a manutenção da proposta de melhor preço.

20.4.7. A falta de qualquer dos documentos exigidos neste EDITAL e nos seus ANEXOS I A X ou sua apresentação com
irregularidades e/ou em desconformidade com o mesmo, implicará na INABILITAÇÃO da Licitante.

20.4.8. Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas neste EDITAL e nos seus ANEXOS I A X, a Licitante será
declarada vencedora.

 

21. DOS RECURSOS

21.1. Declarado o vencedor, qualquer Licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, de forma imediata, em
campo próprio do sistema Comprasnet, manifestar sua intenção de recorrer.

21.2. A ausência de manifestação imediata e mo�vada do Licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do disposto no
subitem 20.1 importará na decadência desse direito.

21.3. As manifestações de intenção de recorrer devem ser feitas exclusivamente por meio do sistema Comprasnet.

21.4. As manifestações fora do sistema Comprasnet serão desconsideradas.

21.5. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, verificando somente as condições de admissibilidade do
recurso.

21.6. A ausência de manifestação ou as manifestações fora do sistema acarretarão no prosseguimento do feito, estando o
Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao Licitante declarado vencedor.

21.7. Recebida a intenção de interpor recurso pelo Pregoeiro, a Licitante deverá apresentar as razões do recurso no prazo de 3
(três) dias úteis, ficando as demais Licitantes, desde logo, in�madas para, querendo, apresentar contrarrazões.

21.8. O prazo para apresentação de contrarrazões será de 3 (três) dias úteis e começará imediatamente após o encerramento
do prazo recursal.

21.9. As razões e contrarrazões serão recebidas somente no portal Comprasnet, por meio de campo próprio do sistema. Não
serão recebidas e conhecidas razões de recurso e contrarrazões enviadas diretamente ao Pregoeiro ou por quaisquer outros meios
(fax, correspondência, correio eletrônico, etc).

21.10. Os interessados que porventura queiram ter vista do processo licitatório poderão comparecer ao setor de PREGÃO-
SUAG/COLIC/DIPREG/PREGÃO, situado no endereço SCS, Quadra 4, Edi�cio Luiz Carlos Botelho, 7º andar - Bairro Asa Sul – Brasília/DF;
CEP: 70.304-000, de 08:00 horas até ás 18:00 horas, ou requisitar a disponibilização de acesso externo ao inteiro teor do processo
eletrônico.

21.11. Caberá ao Pregoeiro receber, examinar e instruir os recursos impetrados contra seus atos, podendo reconsiderar suas
decisões no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento das razões e contrarrazões ou, neste mesmo prazo, fazê-lo subir
devidamente relatado ao Subsecretário de Administração Geral da Secretaria de Esporte e Lazer, doravante denominada
SUAG/SEL/DF para a decisão final no prazo de 5 (cinco) dias úteis, na forma do art. 13, IV, e do art. 45, tudo do Decreto Federal nº
10.024/2019.

21.12. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não podem ser aproveitados.

21.13. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo.

 

22. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:

22.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos pra�cados, a autoridade competente adjudicará o objeto e
homologará o procedimento licitatório.

https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS
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22.2. Na ausência de recurso, caberá ao Pregoeiro adjudicar o objeto e encaminhar o processo devidamente instruído à
autoridade superior, propondo sua homologação.

22.3. Constatada a regularidade dos atos pra�cados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

 

23. DO CONTRATO:

23.1. A(s) empresa(s) beneficiária(s) poderá(ão) ser convocada(s) para assinar o termo de Contrato, ou re�rar documento
equivalente, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data do recebimento do Termo de Convocação.

23.2. O convocado poderá, a critério da Administração, assinar o Contrato diretamente no processo eletrônico (assinatura
eletrônica), cabendo à Administração, mediante prévio cadastro, a liberação para assinatura de usuário externo no SEI.

23.3. O prazo para assinatura do Contrato estabelecido no item 23.1 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período,
quando solicitado pela Licitante vencedora, durante o seu transcurso e desde que ocorra mo�vo jus�ficado e aceito pelo Subsecretário
de Administração Geral da Secretaria de Esporte e Lazer, doravante denominada SUAG/SEL/DF.

23.4. Na assinatura do Contrato será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no Edital, que deverão
ser man�das pelo Licitante durante toda a vigência contratual.

23.5. O Contrato a ser assinado subordina-se ao Termo Padrão n.º 004/2002, em conformidade com o Decreto n.º 23.287 de
17/10/2002 do Distrito Federal, que segue como ANEXO IX deste EDITAL;

23.6. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a par�r da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado,
por interesse das partes, por meio de Termo Adi�vo, para os subsequentes exercícios financeiros, observado o limite estabelecido no
Inciso II do art. 57, da Lei nº 8.666, de 1993,após a verificação da real necessidade e com vantagens para o CONTRATANTE na
con�nuidade deste CONTRATO.

23.7. A Contratada, no prazo de 10 (dez) dias corridos, após a assinatura do Contrato, prestará garan�a no valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do instrumento contratual, podendo optar por qualquer das modalidades previstas no
Art. 56, da Lei n° 8.666/1993.

23.8. O Contrato poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos es�pulados no art. 65 da Lei n.º 8.666/1993 e suas
alterações.

23.9. Todo e qualquer pedido de alteração do Contrato oriundo desta licitação deverá ser dirigido ao Executor de Contrato ou
ao Presidente da Comissão Executora do Contrato, a quem caberá análise do pedido e encaminhamento ao Subsecretaria de
Administração Geral da Secretaria de Esporte e Lazer, doravante denominada SUAG/SEL/DF a quem caberá o deferimento ou não do
pedido.

23.10. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no EDITAL ou se recusar
a assinar o Contrato, outro Licitante poderá ser convocado, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos
requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o Contrato,
sem prejuízo da aplicação das sanções de que trata o Decreto distrital n.º 26.851/2006.

23.11. Este EDITAL e nos seus ANEXOS I A X, em especial o Termo de Referência - ANEXO I e a PROPOSTA DE
PREÇOS apresentada pela Licitante vencedora farão parte integrante do Contrato.

23.12. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais, legais e
regulamentares.

23.13. São vedadas a subcontratação total ou parcial acima dos limites estabelecidos neste EDITAL, a associação da Contratada
com outrem, a sub-rogação, cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação.

23.14. Será designado um Executor, ou uma Comissão Executora de Contrato, que terá as atribuições con�das na Lei Federal
n.º 8.666/1993 e no Decreto distrital n.º 32.598/2010, a quem caberá a fiscalização e acompanhamento da Prestação de Serviços nos
termos do EDITAL e nos seus ANEXOS I A X, em especial o Termo de Referência - ANEXO I e a PROPOSTA DE PREÇOS.

23.15. A Contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões do valor total inicial
atualizado do Contrato que se fizerem necessários, observado o percentual máximo de 25% (vinte e cinco por cento), salvo as
supressões resultantes de acordos celebrados entre as partes, na forma do art. 65, §§ 1º e 2º, da Federal n.º 8.666/1993.

23.16. Incumbirá a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal, doravante denominada SEL/DF providenciar a
publicação resumida do instrumento de Contrato e de seus eventuais termos adi�vos no Diário Oficial do Distrito Federa (DODF).

23.17.  Deverão ser observadas as exigências relacionadas nas Cláusulas do Termo de Referência constante do ANEXO
I deste EDITAL.

 

24. DOS ADITAMENTOS CONTRATUAIS

24.1. As alterações das especificações dos Contratos, para melhor adequação técnica aos obje�vos da contratação, a pedido
da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal, doravante denominada SEL/DF, desde que não decorrentes de erros
ou omissões por parte da CONTRATADA, serão processados por meio de termo adi�vo, observados os limites previstos nas
Cláusulas deste EDITAL e nos seus ANEXOS I A X, e em especial no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993;

24.2. As eventuais modificações de tratam o item 24.1, condicionam-se à elaboração de jus�fica�va prévia, devidamente
aceita pelo Subsecretário de Administração Geral da Secretaria de Esporte e Lazer, doravante denominada SUAG/SEL/DF.

24.3. As alterações de valor contratual, decorrente do reajuste de preços, compensação ou penalização financeira prevista no
Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares, até o limite do respec�vo valor contratado, dispensam a



12/09/2022 12:55 SEI/GDF - 94923201 - Edital

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=106976763&infra_si… 36/67

celebração de aditamento, podendo ser processadas por meio de apos�la.

 

25. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

25.1. 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.

25.2. Os membros da referida comissão deverão ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução
dos serviços e do contrato.

25.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base no Instrumento de Medição de
Resultado.

25.4. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos no Termo de
Referência, ANEXO I deste Edital.

25.5. A fiscalização da execução dos serviços abrange as seguintes ro�nas:

25.5.1. Acompanhar o andamento dos serviços contratados;

25.5.2. Emi�r pareceres no decorrer da execução contratual, em especial quanto à aplicação de sanções, alterações,
prorrogações e rescisão do contrato;

25.5.3. Supervisionar a prestação dos serviços nos locais determinados no Termo de Referência, ANEXO I deste Edital.

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

25.7. Não obstante a contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todo o objeto deste Edital, 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. 

25.8. Cabe ao fiscal do contrato observar o efe�vo cumprimento do disposto no art. 13 da Lei Distrital nº 6.112/2018.

25.9. Sujeitar-se-á a Contratada à mais ampla e irrestrita fiscalização da autoridade encarregada de acompanhar a execução
do objeto deste EDITAL e dos seus ANEXOS I A X, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às exigências
formuladas dentro das prescrições legais.

25.10. A fiscalização da Contratante não eximirá, em hipótese alguma, a Contratada de quaisquer outras fiscalizações de órgãos
oficiais, quanto às obrigações tributárias, fiscais, trabalhistas e demais que se fizerem necessárias.

25.11. A fiscalização de que trata esta Cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou
de qualidade inferior e, na ocorrência deste, não implica corresponsabilidade da Administração Contratante ou de seus agentes e
prepostos.

25.12. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto deste EDITAL e dos seus ANEXOS I A X, deverão ser
prontamente atendidas pela Contratada, sem ônus para a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal – SEL/DF.

 

26. DO PRAZO, DO RECEBIMENTO E DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:

26.1. Os serviços de manutenção preven�va deverão ser iniciados no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da
data de assinatura do contrato.

26.2. Os serviços serão prestados nos seguintes endereços, de acordo com o descrito no Demonstra�vo Piscinas e Locais,
Anexo V do TERMO DE REFERÊNCIA  (94229488):

26.2.1. Centro Olímpico de Brazlândia - AQD AE A LT 22;

26.2.2. Centro Olímpico do Parque da Vaquejada  - Parque da Vaquejada, QNP 21, Conj. J AE 01 Sol Nascente -Ceilândia/DF

26.2.3. Centro Olímpico do Setor O  - QNO 09, Conj. 01, lote 01 – Ceilândia/DF

26.2.4. Centro Olímpico de Estrutural - Setor SCIA, Q. 8 - Parque Urbano AE. 01 An�go lixão, Estrutura

26.2.5. Centro Olímpico do Gama - AE, 1 - Setor Central, Gama/DF (Estádio Bezerrão)

26.2.6. Centro Olímpico de Planal�na - Q. 1, Conj. C - AE Setor Adm. – Modulo Espor�vo, Planal�na/DF

26.2.7. Centro Olímpico de Recanto das Emas - Sub Centro 400/600 Ponte Alta 604, Recanto das Emas/DF

26.2.8. Centro Olímpico de Samambaia - AE 01 – QS 119 - Centro Urbano Sub/Centro, Oeste Samambaia

26.2.9. Centro Olímpico de Santa Maria - Parque Urbano QD 03, Santa Maria

26.2.10. Centro Olímpico Riacho Fundo I - QS 16, lote F, Riacho Fundo I.

26.2.11. Centro Olímpico São Sebas�ão - QD 01, Bairro São Bartolomeu, São Sebas�ão

26.3. A execução de serviços poderá ser realizada nos dias úteis, no horário normal de expediente, e excepcionalmente, em
horários e dias dis�ntos destes, para execução de serviços que prejudiquem o tráfego normal nas intermediações dos centros
olímpicos/piscinas, que causem ruído excessivo ou para normalização inadiável do funcionamento das piscinas.
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26.4. Com o obje�vo de verificar sua conformidade com as especificações constantes neste EDITAL e dos seus ANEXOS I A X,
o recebimento e aceitação dos serviços dar-se-á da seguinte forma:

26.4.1. Provisoriamente, no ato da entrega, para posterior verificação da conformidade dos serviços solicitados com as
especificações constantes neste documento;

26.4.2. Defini�vamente, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados a par�r do recebimento provisório, após
verificação de sua compa�bilidade com as especificações descritas no Termo de Referência e sua consequente aceitação mediante
emissão de Termo de Recebimento Defini�vo, assinado pelas partes.

26.5. Os serviços que forem entregues em desacordo com o especificado deverão ser corrigidos pela Contratada em até 5
(cinco dias) corridos e o seu descumprimento poderá acarretar sanções conforme previsto na legislação vigente.

26.6. 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.

26.7. 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.

 

27. DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE:

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

27.2. O pagamento será feito conforme as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal,
mediante apresentação de Nota Fiscal da empresa contratada, devidamente atestada.

27.3. Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administração Pública, 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 n.º 37.121/2016.

27.4. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo relacionados:

27.4.1. Prova de Regularidade junto à Fazenda Nacional (Débitos e Tributos Federais), à Dívida A�va da União e junto
à Seguridade Social (contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de
julho de 1991 – contribuições previdenciárias e as às de terceiros), fornecida por meio da Cer�dão Nega�va de Débitos Rela�vos
aos Tributos Federais e à Dívida A�va da União;

27.4.2. Cer�ficado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado, nos
termos da Lei nº 8.036, de 11/05/1990;

27.4.3. Cer�dão de regularidade rela�va a débitos inadimplidos perante a Jus�ça do Trabalho (CNDT), mediante a
apresentação de cer�dão nega�va, em plena validade, que poderá ser ob�da no site www.tst.jus.br/cer�dao;

27.4.4. Prova de regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, que poderá ser ob�da por meio do
site www.economia.df.gov.br. (obrigatória para todos os Licitantes com sede OU domicílio fora do Distrito Federal).

27.5. Para as comprovações elencadas no item 27.4., serão aceitas cer�dões posi�vas com efeito de nega�va.

27.6. Os documentos elencados no item 27.4., poderão ser subs�tuídos, no todo ou em parte, pelo SICAF.

27.7. A Nota Fiscal deverá ser emi�da em nome da SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL,
doravante denominada SEL/DF, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 02.977.827/0001-85 (órgão demandante).

27.8. As Notas Fiscais emi�das com dados (razão social ou CNPJ) divergentes dos informados no item 27.7., não serão aceitas.

27.9. 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.

27.10. O pagamento será feito conforme as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal,
mediante apresentação de Nota Fiscal da empresa contratada, devidamente atestada.

27.11. A Nota Fiscal apresentada para fins de pagamento deve ser emi�da pelo mesmo CNPJ constante na proposta de
preços, à exceção de empresas que sejam matriz e filial (Acórdão nº 3.056/2008 – TCU – Plenário);

27.12. As Notas Fiscais apresentadas com CNPJ divergente da proposta de preços, à exceção de empresas matriz e filial, serão
devolvidas pela Administração, para a devida correção (emissão de Nota Fiscal com o CNPJ correto).

27.13. Os documentos de cobrança rejeitados por erros ou incorreções em seu preenchimento deverão ser reapresentados
num prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, devidamente escoimados das causas que mo�varam a rejeição.

27.14. 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 (art. 2º do Decreto distrital nº 37.121/2016).

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

27.16. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de apuração acerca de quaisquer
descumprimentos contratuais constatados, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária
(quando for o caso).

http://www.tst.jus.br/certidao
https://www.site.fazenda.df.gov.br/
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27.17. Os pagamentos, de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) serão feitos, exclusivamente, mediante
crédito em conta corrente, em nome do beneficiário, junto ao Banco de Brasília S/A – BRB (Decreto distrital nº 32.767, de 17 de
fevereiro de 2011).

27.18. Excluem-se das disposições do item 27.16.:

I - os pagamentos a empresas vinculadas ou supervisionadas pela Administração Pública federal;

II - os pagamentos efetuados à conta de recursos originados de acordos, convênios ou Contratos que, em virtude de legislação
própria, só possam ser movimentados em ins�tuições bancárias indicadas nos respec�vos documentos;

III - os pagamentos a empresas de outros Estados da federação que não mantenham filiais e/ ou representações no DF e que
venceram processo licitatório no âmbito deste ente federado.

27.19.  Os pagamentos observarão o DECRETO Nº 36.583, DE 03 DE JULHO DE 2015 e a PORTARIA 247, DE 31 DE JULHO DE
2019, Aplicado desde Janeiro de 2020:

27.19.1. DECRETO Nº 36.583, DE 03 DE JULHO DE 2015: Dispõe sobre procedimentos de execução orçamentário-financeira
rela�vas à retenção e recolhimento do imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos pela administração pública direta,
autárquica e fundacional do Distrito Federal.

27.19.2. PORTARIA 247, DE 31 DE JULHO DE 2019: Aprova o Manual do Imposto de Renda Re�do na Fonte, de �tularidade
do Distrito Federal, nos termos do art. 157, inciso I, da Cons�tuição da República Federa�va do Brasil de 1988.

27.19.3. Duvidas e esclarecimento no MANUAL DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - VERSÃO:
MAIO/2020 - Acesso virtual para esclarecimentos e dúvidas: www.economia.df.gov.br/ , <Serviços para empresa>,
<Atendimento Virtual>, <Todos os serviços: Pessoa Jurídica>, <Assunto: Órgãos do GDF - ERRF>, <Tipo de Atendimento:
Retenção de IR na Fonte - Serviço>.

27.20. Do reajuste

27.20.1. Para o caso de serviços não con�nuos e/ou con�nuados quando preponderantemente formados pelos custos de
INSUMOS, o critério de reajuste, quando couber, deverá retratar a variação efe�va do custo de produção, admi�da a adoção de
índices específicos ou setoriais, que reflitam a variação dos insumos u�lizados, desde a data prevista para apresentação da
proposta, até a data do adimplemento de cada parcela.

27.20.2. A variação de preços para efeito de reajuste anual será medida por índice adequado, legalmente criado e
relacionado ao objeto do certame, ou na falta de previsão específica, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA,
devendo a contratada para tanto, apresentar Planilha de Custos e Formação de Preços, com demonstração analí�ca.

 

28. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

28.1. O descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente Edital de Pregão Eletrônico e do Contrato dele
decorrente, em face do disposto no art. 49 do Decreto Federal nº 10.024/2019 e nos arts. 81, 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/1993,
ensejará a aplicação de penalidade que obedecerá às normas estabelecidas no Decreto distrital nº 26.851/2006 e alterações
posteriores, (conforme ANEXO X deste EDITAL).

28.2. A aplicação de qualquer das penalidades previstas no EDITAL, (conforme ANEXO X) e no Contrato realizar-se-á em
processo administra�vo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao Licitante/adjudicatário.

28.3.  A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o
caráter educa�vo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

28.4.  As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

28.5. O atraso injus�ficado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato sujeitará a Contratada às
sanções previstas neste Edital e no ANEXO I - Termo de Referência, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93,
facultada ao Distrito Federal, em todo caso, a rescisão unilateral.

28.6. A contratada que não cumprir integralmente as obrigações assumidas, garan�da a prévia defesa, fica sujeita às sanções
estabelecidas no Decreto N.º 26.851/2006, alterado pelos Decretos N.º 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.
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28.7. 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.

28.8. Da Advertência:

28.8.1. 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.

28.9. Da Multa:

28.9.1. 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:

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.

28.9.2. 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.

28.9.3. 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.

28.9.4. 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.

28.9.5. 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.

28.9.6. 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 28.6. e observado o princípio da proporcionalidade.

28.9.7. 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 28.8.1.

28.9.8. A sanção pecuniária prevista no inciso IV do subitem 28.9.1. não se aplica nas hipóteses de rescisão contratual que
não ensejam penalidades.

28.10. Da Suspensão:

28.10.1. 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;
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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;

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

28.10.3. 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.

28.11. Da Declaração de Inidoneidade:

28.11.1. 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.

28.11.2. 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.

28.11.3. 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.

28.12. Das Demais Penalidades:

28.12.1. As sanções previstas nos subitens 28.8 e 28.9 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.

28.13. Do Direito de Defesa:

28.13.1. 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.

28.13.2. 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.

28.13.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Item, 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;

28.13.4. 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.

28.13.5. Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal as sanções aplicadas com
fundamento nos subitens 27.6 e 27.7 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.

28.14. Do Assentamento em Registros:

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

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

28.15. Da Sujeição a Perdas e Danos:

28.15.1. Independentemente das sanções legais cabíveis, regulamentadas pelo Decreto nº 26.851/06 e suas alterações,
previstas neste Termo de Referência, 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.

28.16. Disposição Complementar

28.16.1. Os prazos referidos neste capítulo só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou na en�dade.
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29. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

29.1. A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal, doravante denominada SEL/DF poderá, na hipótese de
ocorrência de fatos supervenientes à publicação do EDITAL que possam interferir no andamento do processo ou influir na formulação
da proposta, adotar uma das seguintes providências:

I - adiamento ou suspensão da licitação;

II - revogação ou anulação deste Edital, ou, ainda, sua modificação no todo ou em parte; ou

III - alteração das condições no processo licitatório, com a sua divulgação ou a republicação deste Edital, e, caso seja necessário, o
estabelecimento de nova data para a realização da licitação.

29.2. A anulação da licitação induz à do Contrato.

29.3. A anulação da licitação por mo�vo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.

29.4. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover diligência des�nada a
esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido
apresentados para fins de classificação e habilitação.

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

29.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste EDITAL e nos seus ANEXOS I A X, observar-se-á o que se segue:

I - Excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento;

II - Os prazos somente serão iniciados e vencidos em dias de expediente na Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito
Federal, doravante denominada SEL/DF

29.7. O desatendimento às exigências formais, não essenciais, não importará na inabilitação da Licitante e/ou desclassificação
de sua proposta, desde que seja possível a aferição de sua habilitação e a exata compreensão da sua proposta durante a realização da
sessão pública do Pregão.

29.8. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os
interessados, desde que não comprometam o interesse público, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

29.9. A critério do Pregoeiro, o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajustada de preços e eventuais documentos
complementares de habilitação poderá ser prorrogado pelo tempo que se julgar necessário.

29.10. O Licitante é o responsável pela fidelidade e legi�midade das informações prestadas e dos documentos apresentados
em qualquer fase da licitação.

29.11. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele con�das implicará a imediata
desclassificação do proponente que o �ver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do Contrato, sem prejuízo das
demais sanções cabíveis.

29.12. A simples apresentação de documentação não envolve qualquer compromisso de contratação por parte da
Administração, importando, porém, para o Licitante a irrestrita e irretratável aceitação das condições de qualificação e dos termos
deste EDITAL.

29.13. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br e
também gratuitamente na página da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal – SEL/DF,
www.esporte.df.gov.br (clicar em “transparência > licitações > Pregão Eletrônico”)

29.14. O inteiro teor do processo eletrônico está disponível para vista aos interessados por meio de disponibilização de acesso
externo no SEI (serviço eletrônico de informações).

29.15. O pedido de vista deverá ser protocolado diretamente no setor de PREGÃO-SUAG/COLIC/DIPREG/PREGÃO, sito no
endereço SCS, Quadra 4, Edi�cio Luiz Carlos Botelho, 7º andar - Bairro Asa Sul – Brasília/DF; CEP: 70.304-000, e dirimido para o
Pregoeiro.

29.16. Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidos pelo Pregoeiro, através do e-mail
pregao.sel@esporte.df.gov.br, ou diretamente no setor de PREGÃO-SUAG/COLIC/DIPREG/PREGAO, sito no endereço SCS, Quadra 4,
Edi�cio Luiz Carlos Botelho, 7º andar - Bairro Asa Sul – Brasília/DF; CEP: 70.304-000

29.17. O foro de Brasília – DF, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, será o designado para
julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes da presente licitação e da aplicação do presente EDITAL.

29.18. As Licitantes deverão comprovar, caso cabível, o atendimento da Lei distrital nº 4.652/2011, que cria, no âmbito do DF, o
Programa de Valorização Profissional junto aos apenados em regime semiaberto e aos egressos do Sistema Penitenciário.

 

30. ANEXOS

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

30.1.1. ANEXO I –  TERMO DE REFERÊNCIA; 

30.1.2. ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS INICIAL E/OU ATUALIZADA; (NO ARQUIVO - PROPOSTA DE PREÇOS)

30.1.3. ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA OU MODELO DE ABSTENÇÃO DA VISTORIA

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.esporte.df.gov.br/
mailto:pregao.sel@esporte.df.gov.br
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30.1.4. ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO – ATENDIMENTO DA LEI DISTRITAL Nº 4.770/2012 (SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL); (NO ARQUIVO - PROPOSTA DE PREÇOS)

30.1.5. ANEXO V – MODELO DE APRESENTAÇÃO DE ÍNDICES CONTÁBEIS; (NO ARQUIVO - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO)

30.1.6. ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE GARANTIA CONTRATUAL (ESPECÍFICA PARA MEI – MICRO
EMPREENDEDOR INDIVIDUAL); (NO ARQUIVO - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO)

30.1.7. ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO – PARA OS FINS DO DECRETO N.º 39.860, DE 30 DE MAIO DE 2019; (NO
ARQUIVO - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO)

30.1.8. ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE E DE INEXISTÊNCIA
DE IMPEDIMENTO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR N.º 123/2006; (NO ARQUIVO - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO)

30.1.9. ANEXO IX – MINUTA DO CONTRATO, NOS TERMOS DO PADRÃO N.º 004/2002;

30.1.10. ANEXO X – REGULAMENTAÇÃO DAS PENALIDADES NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL - DECRETO DO DF Nº 26.851,
DE 30 DE MAIO DE 2006.

 

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidora de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060,
nos termos do Decreto nº 34.031, de 12 de dezembro de 2012 (DODF 252, de 13/12/2012).

 

 

Brasília-DF, 05 de setembro de 2022.

 

 

CLEMILTON OLIVEIRA RODRIGUES JUNIOR

Subsecretário de Administração Geral

 

 

 

 

 

 

ANEXO I

 TERMO DE REFERÊNCIA  

(DOCUMENTO A CARGO DO SETOR REQUISITANTE)

(Id. SEI/GDF n.º 94741006)

 

 

 

 

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS INICIAL E/OU ATUALIZADA

(Papel Timbrado da Licitante)

(ARQUIVO - PROPOSTA DE PREÇOS)

 

À

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL, doravante denominada SEL/DF, inscrita no CNPJ/MF sob o
n.º 02.977.827/0001-85, sediada na SCS, Quadra 4, Edi�cio Luiz Carlos Botelho, 6º e 7º andares - Bairro Asa Sul – Brasília/DF; CEP:
70.304-000.

           

Objeto: Contratação de empresas especializadas em manutenção de casa de máquinas as quais compõe as piscinas dos Centros
Olímpicos e Paralímpicos do Distrito Federal, incluindo mão de obra, assistência técnica, fornecimento de peças e equipamentos e
todos insumos necessários ao correto funcionamento dos equipamento, nos termos do Estudo Técnico Preliminar e Termo de
Referência elaborados pela equipe competente da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal, SEL-DF: 
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Proposta  que  faz  a  empresa  _______________________________,  inscrita  no  CNPJ  n.º  _________________________  e
 inscrição  estadual  n.º__________________,  estabelecida  no(a)  _______________________________________,  para contratação
de empresas especializadas em manutenção de casa de máquinas as quais compõe as piscinas dos Centros Olímpicos e Paralímpicos
do Distrito Federal, incluindo mão de obra, assistência técnica, fornecimento de peças e equipamentos e todos insumos necessários
ao correto funcionamento dos equipamento, nos termos do Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência elaborados pela equipe
competente da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal, SEL-DF, contratação  supramencionada, de acordo com as
especificações e condições descritas neste EDITAL e nos seus ANEXOS I A X, que integram este Edital, em especial o Termo de
Referência constante do ANEXO I do Pregão Eletrônico n.º 014/2022 – COLIC/SUAG/SEL/DF.

 

Nossa Proposta de Preços para contratação de empresa especializada com a mão de obra especializada e aplicação dos materiais
necessários para Reparo e Manutenção dos Reves�mentos da Piscinas dos Centros Olímpicos, conforme abaixo:

 

LOTE 01

Centro Olímpico Parque da Vaquejada , Setor O, Brazlândia e Samambaia;

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
ESTIMADA VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

DO ITEM

Contratação de empresa especializada manutenção da casa de máquinas do Centro Olímpico do Parque da Vaquejada

01

MENOR PREÇO

Manutenção preven�va e corre�va da
casa de máquinas, conforme Cláusulas
1.3, 1.4 e 1.5 deste Edital.

Serviço
12

(doze)

R$ 3.500,00 (três
mil e quinhentos

reais)

R$ 42.000,00
(quarenta e dois

mil reais)

02

MAIOR DESCONTO

Fornecimento de peças,
conforme Cláusulas 1.6, 1.7 e 1.8
e ANEXO VI do Termo de
Referência (94421393).

Unidade
1

(uma)

R$ 16.861,31
(dezesseis mil
oitocentos e

sessenta e um
reais e trinta e um

centavos)

R$ 16.861,31
(dezesseis mil
oitocentos e

sessenta e um
reais e trinta e
um centavos)

Contratação de empresa especializada manutenção da casa de máquinas do Centro Olímpico do Setor O

03

MENOR PREÇO

Manutenção preven�va e corre�va da
casa de máquinas, conforme Cláusulas
1.3, 1.4 e 1.5 deste Edital.

Serviço
12

(doze)

R$ 3.500,00 (três
mil e quinhentos

reais)

R$ 42.000,00
(quarenta e dois

mil reais)

04

MAIOR DESCONTO

Fornecimento de peças,
conforme Cláusulas 1.6, 1.7 e 1.8
e ANEXO VI do Termo de
Referência (94421393).

Unidade
1

(uma)

R$ 16.861,31
(dezesseis mil
oitocentos e

sessenta e um
reais e trinta e um

centavos)

R$ 16.861,31
(dezesseis mil
oitocentos e

sessenta e um
reais e trinta e
um centavos)

Contratação de empresa especializada manutenção da casa de máquinas do Centro Olímpico de Brazlândia

05

MENOR PREÇO

Manutenção preven�va e corre�va da
casa de máquinas, conforme Cláusulas
1.3, 1.4 e 1.5 deste Edital.

Serviço
12

(doze)

R$ 3.500,00

(três mil e
quinhentos reais)

R$ 42.000,00

(quarenta e dois
mil reais)

06

MAIOR DESCONTO

Fornecimento de peças,
conforme Cláusulas 1.6, 1.7 e 1.8
e ANEXO VI do Termo de
Referência (94421393).

Unidade
1

(uma)

R$ 16.861,31

(dezesseis mil
oitocentos e

sessenta e um
reais e trinta e um

centavos)

R$ 16.861,31

(dezesseis mil
oitocentos e

sessenta e um
reais e trinta e
um centavos)

Contratação de empresa especializada manutenção da casa de máquinas do Centro Olímpico de Samambaia

07 MENOR PREÇO Serviço 12 R$ 3.500,00 R$ 42.000,00
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Manutenção preven�va e corre�va da
casa de máquinas, conforme Cláusulas
1.3, 1.4 e 1.5 deste Edital.

(doze) (três mil e
quinhentos reais)

(quarenta e dois
mil reais)

08

MAIOR DESCONTO

Fornecimento de peças,
conforme Cláusulas 1.6, 1.7 e 1.8
e ANEXO VI do Termo de
Referência (94421393).

Unidade
1

(uma)

R$ 16.861,31

(dezesseis mil
oitocentos e

sessenta e um
reais e trinta e um

centavos)

R$ 16.861,31

(dezesseis mil
oitocentos e

sessenta e um
reais e trinta e
um centavos)

VALOR TOTAL DO LOTE 01

R$235.445,24

(duzentos e trinta
e cinco mil

quatrocentos e
quarenta e cinco

reais e vinte e
quatro centavos)

 

 

LOTE 02

Riacho Fundo I, Estrutural, Gama, Santa Maria

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
ESTIMADA VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

DO ITEM

Contratação de empresa especializada manutenção da casa de máquinas do Centro Olímpico do Riacho Fundo I

09

MENOR PREÇO

Manutenção preven�va e corre�va da
casa de máquinas, conforme Cláusulas
1.3, 1.4 e 1.5 deste Edital.

Serviço
12

(doze)

R$ 3.500,00

(três mil e
quinhentos reais)

R$ 42.000,00

(quarenta e dois
mil reais)

10

MAIOR DESCONTO

Fornecimento de peças,
conforme Cláusulas 1.6, 1.7 e 1.8
e ANEXO VI do Termo de
Referência (94421393).

Unidade
1

(uma)

R$ 16.861,31

(dezesseis mil
oitocentos e

sessenta e um
reais e trinta e um

centavos)

R$ 16.861,31

(dezesseis mil
oitocentos e

sessenta e um
reais e trinta e
um centavos)

Contratação de empresa especializada manutenção da casa de máquinas do Centro Olímpico da Estrutural

11

MENOR PREÇO

Manutenção preven�va e corre�va da
casa de máquinas, conforme Cláusulas
1.3, 1.4 e 1.5 deste Edital.

Serviço
12

(doze)

R$ 3.500,00

(três mil e
quinhentos reais)

R$ 42.000,00

(quarenta e dois
mil reais)

12

MAIOR DESCONTO

Fornecimento de peças,
conforme Cláusulas 1.6, 1.7 e 1.8
e ANEXO VI do Termo de
Referência (94421393).

Unidade
1

(uma)

R$ 16.861,31

(dezesseis mil
oitocentos e

sessenta e um
reais e trinta e um

centavos)

R$ 16.861,31

(dezesseis mil
oitocentos e

sessenta e um
reais e trinta e
um centavos)

Contratação de empresa especializada manutenção da casa de máquinas do Centro Olímpico do Gama

13

MENOR PREÇO

Manutenção preven�va e corre�va da
casa de máquinas, conforme Cláusulas
1.3, 1.4 e 1.5 deste Edital.

Serviço
12

(doze)

R$ 3.500,00

(três mil e
quinhentos reais)

R$ 42.000,00

(quarenta e dois
mil reais)
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14 MAIOR DESCONTO

Fornecimento de peças,
conforme Cláusulas 1.6, 1.7 e 1.8
e ANEXO VI do Termo de
Referência (94421393).

Unidade 1

(uma)

R$ 16.861,31

(dezesseis mil
oitocentos e

sessenta e um
reais e trinta e um

centavos)

R$ 16.861,31

(dezesseis mil
oitocentos e

sessenta e um
reais e trinta e
um centavos)

 

Contratação de empresa especializada manutenção da casa de máquinas do Centro Olímpico do Recanto das Emas

15

MENOR PREÇO

Manutenção preven�va e corre�va da
casa de máquinas, conforme Cláusulas
1.3, 1.4 e 1.5 deste Edital.

Serviço
12

(doze)

R$ 3.500,00

(três mil e
quinhentos reais)

R$ 42.000,00

(quarenta e dois
mil reais)

16

MAIOR DESCONTO

Fornecimento de peças,
conforme Cláusulas 1.6, 1.7 e 1.8
e ANEXO VI do Termo de
Referência (94421393).

Unidade
1

(uma)

R$ 16.861,31

(dezesseis mil
oitocentos e

sessenta e um
reais e trinta e um

centavos)

R$ 16.861,31

(dezesseis mil
oitocentos e

sessenta e um
reais e trinta e
um centavos)

Contratação de empresa especializada manutenção da casa de máquinas do Centro Olímpico de Santa Maria

17

MENOR PREÇO

Manutenção preven�va e corre�va da
casa de máquinas, conforme Cláusulas
1.3, 1.4 e 1.5 deste Edital.

Serviço
12

(doze)

R$ 3.500,00

(três mil e
quinhentos reais)

R$ 42.000,00

(quarenta e dois
mil reais)

18

MAIOR DESCONTO

Fornecimento de peças,
conforme Cláusulas 1.6, 1.7 e 1.8
e ANEXO VI do Termo de
Referência (94421393).

Unidade
1

(uma)

R$ 16.861,31

(dezesseis mil
oitocentos e

sessenta e um
reais e trinta e um

centavos)

R$ 16.861,31

(dezesseis mil
oitocentos e

sessenta e um
reais e trinta e
um centavos)

VALOR TOTAL DO LOTE 02

R$294.306,55

(duzentos e
noventa e quatro

mil trezentos e
seis reais e

cinquenta e cinco
centavos)

 

 

LOTE 03

São Sebas�ão e Planal�na

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
ESTIMADA VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

DO ITEM

Contratação de empresa especializada manutenção da casa de máquinas do Centro Olímpico de São Sebas�ão

19

MENOR PREÇO

Manutenção preven�va e corre�va da
casa de máquinas, conforme Cláusulas
1.3, 1.4 e 1.5 deste Edital.

Serviço
12

(doze)

R$ 3.500,00

(três mil e
quinhentos reais)

R$ 42.000,00
(quarenta e dois

mil reais)

 

20 MAIOR DESCONTO Unidade 1

(uma)

R$ 16.861,31 R$ 16.861,31
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Fornecimento de peças,
conforme Cláusulas 1.6, 1.7 e 1.8
e ANEXO VI do Termo de
Referência (94421393).

(dezesseis mil
oitocentos e

sessenta e um
reais e trinta e um

centavos)

 

(dezesseis mil
oitocentos e

sessenta e um
reais e trinta e
um centavos)

Contratação de empresa especializada manutenção da casa de máquinas de Planal�na

21

MENOR PREÇO

Manutenção preven�va e corre�va da
casa de máquinas, conforme Cláusulas
1.3, 1.4 e 1.5 deste Edital.

Serviço
12

(doze)

R$ 3.500,00

(três mil e
quinhentos reais)

R$ 42.000,00
(quarenta e dois

mil reais)

22

MAIOR DESCONTO

Fornecimento de peças,
conforme Cláusulas 1.6, 1.7 e 1.8
e ANEXO VI do Termo de
Referência (94421393).

Unidade
1

(uma)

R$ 16.861,31

(dezesseis mil
oitocentos e

sessenta e um
reais e trinta e um

centavos)

R$ 16.861,31

(dezesseis mil
oitocentos e

sessenta e um
reais e trinta e
um centavos)

VALOR TOTAL DO LOTE 03

R$ 117.722,62

(cento e
dezessete mil
setecentos e

vinte e dois reais
e sessenta e dois

centavos

 

 

Nosso preço total para o item é de R$ _______,____ (___________________________), já incluídas todas as despesas rela�vas ao
serviço de manutenção de casa de máquinas as quais compõe as piscinas dos Centros Olímpicos e Paralímpicos do Distrito
Federal, incluindo mão de obra, assistência técnica, fornecimento de peças e equipamentos e todos insumos necessários ao correto
funcionamento dos equipamento, tais como os insumos necessários para a execução dos serviços, a mão de obra, encargos sociais
e/ou de qualquer natureza, tributos, ou outras despesas que direta ou indiretamente, incidam sobre o objeto da licitação, incluindo o
fornecimento do insumo.

 

O prazo de validade desta proposta é de -------------(que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos), contados da data de
abertura da licitação.

 

Declaramos que, será u�lizado nas manutenções das casas de máquinas materiais novos, comprovadamente de primeira qualidade,
e de acordo com as especificações constantes neste Edital e seus ANEXOS, uma vez que não serão aceitos materiais/equipamentos ou
peças recondicionados, reu�lizados ou

 

Declaramos que os serviços e materiais constante deste EDITAL e nos seus ANEXOS I A X, terão a garan�a conforme estabelecido no
item 12. DA GARANTIA, do Termo de Referência constante do ANEXO I.

 

Declaramos que cumpriremos integralmente as especificações, condições e prazos descritos no EDITAL e nos seus ANEXOS I A X, em
especial no Termo de Referência constante do ANEXO I.

 

 

Brasília (DF), _____de_________________________ de 2022.

 

______________________________________________

(Representante legal)

(CARIMBO DO CNPJ DA LICITANTE)
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ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA

(Papel Timbrado da Licitante)

(ARQUIVO - PROPOSTA DE PREÇOS)

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA Cer�fico sob as penas da lei que a empresa_______________________, inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ/MF sob o número _______________________, com sede na_________________
_____________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Senhor(a)_______________________________, infra-
assinado, portador da carteira de iden�dade número_______________, expedida pela____________e do cadastro de Pessoa Física,
CPF/MF, sob o número_____________________ visitou as dependências da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, tomando
conhecimento dos locais onde serão prestados os serviços objeto do Termo de Referência (manutenção preven�va mensal e corre�va
no Sistema do conjunto de equipamentos das piscinas e tanque dos Centros Olímpicos do Distrito Federal (CO), incluindo assistência
técnica, mão de obra e suporte técnico especializado para o funcionamento desse conjunto de equipamentos e seus componentes,
com o fornecimento de peças e todos insumos necessários para o adequado funcionamento das piscinas e tanques), estando
plenamente consciente da infraestrutura que tem a disposição e das condições para a prestação dos serviços.

 

Por ser verdade, firmo a presente,

 

Brasília,        de                               de  2022.

 

____________________________________________

Representante da Empresa

 

 

OU

 

 

ANEXO III

 MODELO DE DECLARAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE VISTORIA

(Papel Timbrado da Licitante)

(ARQUIVO - PROPOSTA DE PREÇOS)

Declaro  que,  em  ___/___/2022,  a  empresa
 ____________________________________________________________________________,  CNPJ nº______________________,
 sediada  no__________________________________________________________________  está  ciente  que  não  poderá  alegar
desconhecimento das condições dos locais de execução dos serviços referentes ao objeto do Termo de Referência.

 

  
Brasília, ___ de ___________ de 2022. 

  
____________________________________________ 

Representante da Empresa

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV
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MODELO DE DECLARAÇÃO – ATENDIMENTO DA LEI DISTRITAL Nº 4.770/2012

(SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL)

(Papel Timbrado da Licitante)

(ARQUIVO - PROPOSTA DE PREÇOS)

 

Obs.: As Licitantes deverão apresentar, junto à PROPOSTA DE PREÇO INICIAL está Declaração de Sustentabilidade Ambiental, conforme
subitem 9.2.1.1. deste EDITAL.

 

Ref.: Pregão Eletrônico n.º 014/2022 – COLIC/SUAG/SEL/DF.

 

Ao Pregoeiro da SUAG/SEL/DF.

 

Assunto: Declaração de Atendimento da Lei Distrital n.º 4.770/2012 (Sustentabilidade Ambiental) para classificação no Pregão
Eletrônico n.º 014/2022 – COLIC/SUAG/SEL/DF.

 

A empresa _______________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o n.º______________________,
sediada no endereço ____________________________, telefone/fax n.º ______________________, por intermédio do seu
representante legal Sr(a). _______ _________________________________________________, portador(a) da Carteira de Iden�dade
n.º______________ e do CPF nº_____________________, DECLARA QUE ATENDE OS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL previstos no art. 7º da Lei distrital nº 4.770/2012, em especial que produz/comercializa bens:

 

a) cons�tuídos por material reciclado, atóxico e biodegradável, na forma das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas –
ABNT;

b) que ofereçam menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

c) que não contém substâncias perigosas acima dos padrões tecnicamente recomendados por organismos nacionais ou internacionais;

d) acondicionados em embalagem adequada, feita com a u�lização de material reciclável, com o menor volume possível;

e) que funcionem com baixo consumo de energia ou de água;

f) que sejam potencialmente menos agressivos ao meio ambiente ou que, em sua produção, signifiquem economia no consumo de
recursos naturais;

g) que possuam cer�ficado emi�do pelos órgãos ambientais;

h) que possuam cer�ficação de procedência de produtos.

 

 

Brasília (DF), _____de_________________________ de 2022.

 

 

______________________________________________

(Representante legal)

(CARIMBO DO CNPJ DA LICITANTE)

 

 

 

 

ANEXO V

MODELO DE APRESENTAÇÃO DE ÍNDICES CONTÁBEIS

(Papel Timbrado da Licitante)

(ARQUIVO - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO)

 

Ao Pregoeiro da SUAG/SEL/DF.

 

Assunto: Apresentação de índices contábeis, para habilitação no Pregão Eletrônico n.º 014/2022 – COLIC/SUAG/SEL/DF.
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A empresa _______________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o n.º______________________,
sediada no endereço ____________________________, telefone/fax n.º ______________________, por intermédio do seu
representante legal Sr(a). _______ _________________________________________________, portador(a) da Carteira de Iden�dade
n.º______________ e do CPF nº_____________________, DECLARA em atendimento ao edital em referência ao Itens 11.4.1.3.2.2 a
11.4.1.3.2.5 apresentamos abaixo, com base no Balanço Patrimonial, os valores dos Índices de Contábeis: Índices de Liquidez Geral
(LG) e Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG), superiores a 1 (um), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

 

1) ILG: Índice de Liquidez Geral ≥ 1 (maior ou igual a 1):

 

ILG =     A�vo Circulante + Realizável a Longo Prazo    

          Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

 

2) ILC: Índice de Liquidez Corrente ≥ 1 (maior ou igual a 1): 

 

ILC =     A�vo Circulante   

           Passivo Circulante

 

3) ISG: Índice de Solvência Geral ≥ 1 (maior ou igual a 1):

 

ISG =                                 A�vo Total                               

            Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

 

OU

 

DECLARA que os de índices contábeis estão informados na Folha XX (XXXXXX) do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do
úl�mo exercício social devidamente assinado pelo seu profissional contábil, devidamente registrado no conselho regional de
contabilidade

 

 

Brasília (DF), _____de_________________________ de 2022.

 

______________________________________________

(Representante legal)

(CARIMBO DO CNPJ DA LICITANTE)

 

 

______________________________________________

XXXXXXXXXXXXXX

CONTADOR CRC/XX 0000/00

CPF: nº XXX.XXX.XXX-XX

(CARIMBO DO CONTADOR)

 

 

 

 

 

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE GARANTIA CONTRATUAL

(ESPECÍFICA PARA MEI – MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL)

(Papel Timbrado da Licitante)
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(ARQUIVO - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO)

 

 

Ref.: Pregão Eletrônico n.º 014/2022 – COLIC/SUAG/SEL/DF.

 

Ao Pregoeiro da SUAG/SEL/DF.

 

Assunto: Declaração de Garan�a Contratual (Específica para MEI – Microempreendedor Individual), para habilitação no Pregão
Eletrônico n.º 014/2022 – COLIC/SUAG/SEL/DF..

 

 

A empresa _______________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o n.º______________________,
sediada no endereço ____________________________, telefone/fax n.º ______________________, por intermédio do seu
representante legal Sr(a). _______ _________________________________________________, portador(a) da Carteira de Iden�dade
n.º______________ e do CPF nº_____________________, DECLARA, sob as penas da Lei, que em conformidade com o § 1º do Art. 56
da Lei n.º 8.666/93 oferecerá como Garan�a para execução do Contrato a Modalidade de ___________________________, no
percentual de até 5% (cinco por cento) do valor do instrumento contratual, fazendo-o em até 10 (dez) dias depois de firmado o
contrato.

 

 

 

Brasília (DF), _____de_________________________ de 2022.

 

 

______________________________________________

(Representante legal)

(CARIMBO DO CNPJ DA LICITANTE)

(Observação: em caso afirma�vo, assinalar a ressalva acima

 

 

 

 

ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO – PARA OS FINS DO DECRETO N° 39.860, DE 30 DE MAIO DE 2019

(Papel Timbrado da Licitante)

(ARQUIVO - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO)

 

 

Ref.: Pregão Eletrônico n.º 014/2022 – COLIC/SUAG/SEL/DF.

 

Ao Pregoeiro da SUAG/SEL/DF.

 

Assunto: Declaração para os fins do Decreto Distrital n.º 39.860, de 30 de maio de 2019, Pregão Eletrônico n.º 014/2022 –
COLIC/SUAG/SEL/DF.

 

ORGAO/ENTIDADE:  

PROCESSO:  

MODALIDADE DE LICITACAO:  

NUMERO DA LICITACAO:  
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LICITANTE:  

CNPJ/CPF:  

INSCRICAO ESTADUAL/DISTRITAL:  

REPRESENTANTE LEGAL:  

CPF:  

 

A pessoa jurídica acima iden�ficada, por intermédio de seu representante legal, declara que não incorre nas vedações previstas no art.
9º da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 1º do Decreto no 39.860, de 30 de maio de 2019. Essa declaração e a expressão
da verdade, sob as penas da lei.

 

 

Brasília (DF), _____de_________________________ de 2022.

 

 

______________________________________________

(Representante legal)

(CARIMBO DO CNPJ DA LICITANTE)

 

 

 

 

ANEXO VIII

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE E DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO PREVISTO
NA LEI COMPLEMENTAR N.º 123/2006

(Papel Timbrado da Licitante)

(ARQUIVO - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO)

 

 

Ref.: Pregão Eletrônico n.º 014/2022 – COLIC/SUAG/SEL/DF.

 

Ao Pregão Eletrônico n.º 014/2022 – COLIC/SUAG/SEL/DF.

 

Assunto: Declaração para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte e de Inexistência de Impedimento Previsto na Lei Complementar
n.º 123/2006 para habilitação no Pregão Eletrônico n.º 014/2022 – COLIC/SUAG/SEL/DF.

 

 

A empresa _______________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o n.º______________________,
sediada no endereço ____________________________, telefone/fax n.º______________________, por intermédio do seu
representante legal Sr(a). _______ _________________________________________________, portador(a) da Carteira de Iden�dade
n.º______________ e do CPF nº_____________________, DECLARA que preenche os requisitos legais para a qualificação como --------
--------------(microempresa ou empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual) e que está apta a usufruir do tratamento
favorecido, nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, ins�tuído pela Lei Complementar
n.º 123/2006, em especial quanto ao seu art. 3º, e da Lei Distrital nº 4.611/2011, e que não se enquadra em qualquer das vedações
relacionadas no §4º do art. 3º Lei Complementar n.º 123/2006, bem como no parágrafo único do art. 2º da Lei Distrital 4.611/2011.

 

 

Brasília (DF), _____de_________________________ de 2022.

 

______________________________________________
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(Representante legal)

(CARIMBO DO CNPJ DA LICITANTE)

 

 

______________________________________________

XXXXXXXXXXXXXX

CONTADOR CRC/XX 0000/00

CPF: nº XXX.XXX.XXX-XX

(CARIMBO DO CONTADOR)

 

 

 

 

 

ANEXO IX

MINUTA DO CONTRATO

(CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º XXX/2022 - SEL/DF, nos termos do Padrão nº 004/2002.

PROCESSO SEI Nº 00220-00005591/2022-68.

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

1.1.O Distrito Federal, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL, doravante
denominada SEL/DF, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 02.977.827/0001-85, sediada na SCS, Quadra 4, Edi�cio Luiz Carlos Botelho, 6º e 7º
andares - Bairro Asa Sul – Brasília/DF; CEP: 70.304-000, representado neste instrumento pelo __________________, portador do RG
n.º __________ e do CPF n.º _________________, (CARGO QUE OCUPA), doravante denominada CONTRATADA, inscrita no CNPJ sob o
nº __.___.___/____-__, com sede na ___________________________, CIDADE-UF, Tel.: (__) ____-____ e (__) ____-____,
representado por ________________, portador(a) do RG nº __________ SSP/__ e do CPF nº ___.___.___-__, na qualidade de
___________________.

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO PROCEDIMENTO

2.1. O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 014/2022 (LINK SEI), da Proposta (LINK SEI), da
________________________ e da Lei n.º 8.666/1993 e alterações subsequentes, além de outras normas aplicáveis à espécie.

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO

3.1. O Contrato tem por objeto a contratação de empresas especializadas em manutenção de casa de máquinas as quais compõe as
piscinas dos Centros Olímpicos e Paralímpicos do Distrito Federal, incluindo mão de obra, assistência técnica, fornecimento de peças
e equipamentos e todos insumos necessários ao correto funcionamento dos equipamentos, com vistas a atender às necessidades da
Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, do Edital de Pregão Eletrônico nº 014/2022 (LINK SEI) e da Proposta (LINK SEI), conforme as
especificações e quan�dades descritas no EDITAL e nos seus ANEXOS I A X, em especial atenção às cláusulas do Termo de Referência
(XXX), na sua íntegra, constante do ANEXO I, que passam a integrar o presente Termo.

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO

4.1.O Contrato será executado de forma _____, sob o regime de ______, segundo o disposto nos arts. 6º e 10º da Lei n.º 8.666/93.

 

5. CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR

5.1. O valor total do Contrato é de ______ (______), devendo a importância de _______ (_______) ser atendida à conta de dotações
orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº ______, de ______, enquanto a parcela remanescente será
custeada à conta de dotações a serem alocadas no(s) orçamento(s) seguinte(s).

5.2. Os Contratos celebrados com prazo de vigência superior a doze meses, terão seus valores, anualmente, reajustados por índice
adotado em lei, ou na falta de previsão específica, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC.

 

6. CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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6.1. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

I – Unidade Orçamentária: ____________________.

II – Programa de Trabalho: ____________________.

III – Natureza da Despesa: ____________________.

IV – Fonte de Recursos: ______________________.

6.2. O empenho inicial é de ___________ (_________), conforme Nota de Empenho nº _____, emi�da em __/__/_____, sob o evento
nº ________, na modalidade ____________.

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE

7.1. O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, em
parcela (s), mediante a apresentação de Nota Fiscal, liquidada até 30 (trinta) dias de sua apresentação, devidamente atestada pelo
Executor do Contrato.

7.1.1. A Nota Fiscal apresentada para fins de pagamento deve ser emi�da pelo mesmo CNPJ constante na proposta de preços, à
exceção de empresas que sejam matriz e filial (Acórdão nº 3.056/2008 – TCU – Plenário);

7.1.2. As Notas Fiscais apresentadas com CNPJ divergente da proposta de preços, à exceção de empresas matriz e filial (item
7.1.1, in fine), serão devolvidas pela Administração, para a devida correção (emissão de Nota Fiscal com o CNPJ correto).

7.2. A Nota Fiscal deverá ser emi�da em nome da SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL, doravante
denominada SEL/DF, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 02.977.827/0001-85, sediada na SCS, Quadra 4, Edi�cio Luiz Carlos Botelho, 6º e 7º
andares - Bairro Asa Sul – Brasília/DF; CEP: 70.304-000.

7.3. Para efeito de pagamento, a Contratada deverá apresentar os seguintes documentos:

7.3.1. Prova de Regularidade junto à Fazenda Nacional (Débitos e Tributos Federais), à Dívida A�va da União e junto à Seguridade
Social (contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 –
contribuições previdenciárias e as às de terceiros), fornecida por meio da Cer�dão Nega�va, ou Posi�va com Efeito de Nega�va,
de Débitos Rela�vos aos Tributos Federais e à Dívida A�va da União;

7.3.2. Cer�ficado de Regularidade do Fundo de Garan�a por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa Econômica
Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/1990);

7.3.3. Cer�dão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal;

7.3.4. Cer�dão de regularidade rela�va a débitos inadimplidos perante a Jus�ça do Trabalho, mediante a apresentação de
cer�dão nega�va, em plena validade, que poderá ser ob�da no site www.tst.jus.br/cer�dao.

7.4. Os pagamentos, pela SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL, doravante denominada SEL/DF,
inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 02.977.827/0001-85, sediada na SCS, Quadra 4, Edi�cio Luiz Carlos Botelho, 6º e 7º andares - Bairro Asa
Sul – Brasília/DF; CEP: 70.304-000, de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) serão feitos exclusivamente mediante
crédito em conta corrente, em nome do beneficiário, junto ao Banco de Brasília S/A – BRB (Decreto distrital nº 32.767, de 17 de
fevereiro de 2011), exceto:

7.4.1. Os pagamentos às empresas vinculadas ou supervisionadas pela Administração Pública federal;

7.4.2. Os pagamentos efetuados à conta de recursos originados de acordos, convênios ou Contratos que, em virtude de legislação
própria, só possam ser movimentados em ins�tuições bancárias indicadas nos respec�vos documentos;

7.4.3. Os pagamentos a empresas de outros Estados da federação que não mantenham filiais e/ ou representações no DF e que
venceram processo licitatório no âmbito deste ente federado.

7.5. Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administração Pública, 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 n.º 37.121/2016.

7.6. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação que lhe for imposta, em
virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária
(quando for o caso).

7.7. Os pagamentos observarão o DECRETO Nº 36.583, DE 03 DE JULHO DE 2015 e a PORTARIA 247, DE 31 DE JULHO DE 2019,
Aplicado desde Janeiro de 2020

7.7. 1. DECRETO Nº 36.583, DE 03 DE JULHO DE 2015: Dispõe sobre procedimentos de execução orçamentário-financeira
rela�vas à retenção e recolhimento do imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos pela administração pública direta,
autárquica e fundacional do Distrito Federal.

7.7. 2. PORTARIA 247, DE 31 DE JULHO DE 2019: Aprova o Manual do Imposto de Renda Re�do na Fonte, de �tularidade do
Distrito Federal, nos termos do art. 157, inciso I, da Cons�tuição da República Federa�va do Brasil de 1988.

7.7. 3. Duvidas e esclarecimento no MANUAL DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF - VERSÃO: MAIO/2020 - Acesso
virtual para esclarecimentos e dúvidas: www.economia.df.gov.br/ , <Serviços para empresa>, <Atendimento Virtual>, <Todos
os serviços: Pessoa Jurídica>, <Assunto: Órgãos do GDF - ERRF>, <Tipo de Atendimento: Retenção de IR na Fonte - Serviço>.

7.8. Os débitos da Contratada para com o Distrito Federal, decorrentes ou não do ajuste, serão inscritos em Dívida A�va e cobrados
mediante execução na forma da legislação per�nente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato.

http://www.tst.jus.br/certidao
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7.9. Para fins de medição e pagamento (constarão da planilha específica) serão considerados como serviços eventuais aqueles que,
ainda tenham natureza preven�va e que constem deste caderno de especificações e da respec�va planilha de quan�ta�vos e preços.

7.10. 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.

7.11. No caso de contratações de serviços con�nuados com dedicação exclusiva de mão de obra, as regras sobre a retenção provisória
e mensal de provisões trabalhistas serão realizadas nos termos previstos na Lei 4.636/2011, regulamentada pelo Decreto Distrital nº
34.649/2013.

 

7.13. Do reajuste

7.13.1. Para o caso de serviços não con�nuos e/ou con�nuados quando preponderantemente formados pelos custos de
INSUMOS, o critério de reajuste, quando couber, deverá retratar a variação efe�va do custo de produção, admi�da a adoção de
índices específicos ou setoriais, que reflitam a variação dos insumos u�lizados, desde a data prevista para apresentação da
proposta, até a data do adimplemento de cada parcela.

7.13.1.1. A variação de preços para efeito de reajuste anual será medida por índice adequado, legalmente criado e
relacionado ao objeto do certame, ou na falta de previsão específica, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo –
IPCA, devendo a contratada para tanto, apresentar Planilha de Custos e Formação de Preços, com demonstração analí�ca.

 

8. CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

8.1. O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contas de sua assinatura.

8.1.1 A vigência contratual poderá ser prorrogada por interesse das partes, por meio de Termo Adi�vo, para os subsequentes
exercícios financeiros, observado o limite estabelecido no Inciso II do art. 57, da Lei nº 8.666, de 1993, após a verificação da real
necessidade e com vantagens para o CONTRATANTE na con�nuidade deste CONTRATO.

 

9. CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA CONTRATUAL

9.1. O contratado, no prazo de 10 (dez) dias corridos após a assinatura do Termo de Contrato, prestará garan�a no valor
correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor do Contrato, podendo optar por qualquer das modalidades previstas no art. 56 da Lei
n.º 8.666/93.

9.2. A garan�a assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

9.2.1. prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;

9.2.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

9.2.3. multas moratórias e puni�vas aplicadas pela Administração à contratada; e

9.2.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela contratada, quando couber.

9.4. A garan�a somente será liberada ante a comprovação pela CONTRATADA de que pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas
decorrentes da contratação, caso em que o pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência
contratual, a mesma será u�lizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pela CONTRATANTE.

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA DO OBJETO E DO SERVIÇO 

10.1. Das Peças e dos Equipamentos:

10.1.1. Os equipamentos e as peças subs�tuídas deverão possuir 12 (doze) meses, no mínimo, de garan�a total contra defeitos de
fabricação.

10.1.2. Caso os equipamentos e/ou peças subs�tuídos apresentem vício de qualidade que os tornem ineficientes, a CONTRATADA
deverá subs�tuí-lo imediatamente por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, para que não reste prejudicado o
funcionamento do sistema dos equipamentos do complexo aquá�co e centros olímpicos, de acordo com o § 3º, art. 18 do Código
de Defesa do Consumidor.

10.2. Do Serviço de Manutenção Preven�va e Corre�va:

10.2.1. Os serviços executados, consertos e manutenções devem ter a garan�a mínima de 3 (três) meses contra defeitos, sendo
obrigatório os reparos sem ônus para a CONTRATANTE.

10.2.2. Quando da execução do serviço, a empresa deverá fornecer cer�ficado de garan�a, por meio de documentos próprios ou
anotação impressa ou carimbada na respec�va Nota Fiscal.

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS RESPONSABILIDADES E DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE (SECRETARIA DE ESTADO DE
ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL, doravante denominada SEL/DF)

11.1. Nomear Comissão, Executor e suplente do Contrato, quando necessário, dos quais serão incumbidos às atribuições con�das nas
normas de execução orçamentária e financeiras vigentes, e Lei de Licitações n.º 8.666/1993;
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11.2. Efetuar o pagamento das faturas apresentadas pela CONTRATADA, conforme cronograma de desembolso, de acordo com as
Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, após o atesto e aprovação do serviço e
aquisições;

11.3. Realizar rigorosa conferência das caracterís�cas dos serviços prestados, somente atestando os documentos das despesas quando
comprovada a entrega fiel e correta dos serviços;

11.4. Prestar aos funcionários da CONTRATADA todas as informações e esclarecimentos necessários que eventualmente venham a ser
solicitados;

11.5. Aplicar as penalidades cabíveis previstas no respec�vo Edital garan�da prévia defesa;

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

11.7. Efetuar o pagamento à CONTRATADA conforme es�pulado neste instrumento;

11.8. Documentar as ocorrências havidas firmado juntamente com o preposto da CONTRATADA;

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

11.10. O Distrito Federal responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo e de culpa;

11.11. Promover, por meio do executor do contrato ou responsável, o acompanhamento da entrega dos materiais de acordo com as
especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência, Contrato e Nota de Empenho.

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

11.13. Indicar às áreas onde será (ão) realizado (s) o (s) serviço (s) contratado (s);

11.14. Permi�r o livre acesso dos empregados da Contratada para entrega do objeto contratado.

11.15. Juntar cópia do instrumento contratual dos equipamentos que es�verem dentro do período de garan�a, nos casos em que se
aplicam.

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

11.17. Exercer a fiscalização da perfuração dos terrenos por servidores especialmente designados na forma prevista na Lei de
Licitações nº 8.666/1993 e suas alterações.

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

12.1. Das Obrigações Gerais:

12.1.1. A Contratada fica obrigada a apresentar, ao Distrito Federal:

I - até o quinto dia ú�l do mês subsequente, comprovante de recolhimento dos encargos previdenciários, resultantes da
execução do Contrato;

II - comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais.

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

12.1.3. A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes;

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

12.1.5.  A Contratada se obriga a manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos materiais, conforme previsto neste
contrato, sem interrupção, seja por mo�vo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao equipamento e demissão de
empregados, que não terão em hipótese alguma, qualquer relação de emprego com a CONTRATANTE;

12.1.6. A Contratada se responsabiliza pelos salários, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da
execução do Contrato. A inadimplência do CONTRATADO, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não
transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato;

12.1.7. Realizar os serviços de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência e no Edital;

12.1.8. Comunicar imediatamente ao executor do contrato, bem como à CONTRATANTE qualquer alteração ocorrida no endereço,
conta bancária, e-mail, fax e telefone, indicado na respec�va proposta de preços, como também, outras informações julgadas
necessárias para o recebimento de correspondências encaminhadas pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito
Federal;

12.1.9. Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento
empreendido pela CONTRATANTE;

12.1.10. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato convocatório e
em compa�bilidade com as obrigações assumidas;

12.1.11. Comunicar por escrito eventual atraso, apresentando jus�fica�vas que serão objeto de apreciação pela CONTRATANTE;
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12.1.12. Atender, no prazo fixado, todas as solicitações do Executor do Contrato;

12.1.13. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, em até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial contratado, facultada a supressão além desse limite, mediante acordo entre as partes;

12.1.14. Responsabilizar-se única e exclusivamente, pelo pagamento de todos os encargos e demais despesas, diretas ou indiretas,
decorrentes da execução do objeto do Edital e do Termo de Referência, tais como impostos, taxas, contribuições fiscais,
previdenciárias, trabalhistas, fundiárias; enfim, por todas as obrigações e responsabilidades, sem qualquer ônus à CONTRATANTE; 

12.1.15.  Cumprir, em parceria com o fabricante e sem ônus para a Administração, o estabelecido quanto a polí�ca da logís�ca
reversa, em conformidade com a Lei nº 5.418/2014, da Polí�ca Distrital de Resíduos Sólidos;

12.1.16. Garan�r a qualidade do serviço prestado, devendo subs�tuir às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto contratado
em que for constatado alguma inadequação;

12.1.17. 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 mulher;

12.1.18. Assegurar que os serviços prestados atenderão às especificações solicitadas, aos requisitos exigidos e ainda, que estão
em conformidade com a legislação relacionada ao assunto;

12.1.19. Não alegar, em hipótese alguma, como jus�fica�va ou defesa, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou
esquecimento das cláusulas e condições do contrato e das especificações técnicas, bem como de tudo o que es�ver con�do nas
normas per�nentes ao objeto;

12.1.20. A Contratada fica obrigada a respeitar os termos es�pulados na Lei Nº 6.679, de 24 de setembro de 2020, que dispõe
sobre a exigência de garan�a de equidade salarial entre homens e mulheres nas empresas que contratam com o Poder Público do
Distrito Federal;

12.1.21. 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 de trabalho de menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;

12.1.22. 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;

12.1.23. 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 do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados
nos Incisos do § 1º, do Art. 57, da Lei Federal nº 8.666/1993.

12.1.24. Fornecer todos os insumos novos e de primeiro uso, não oriundos de recarga, recondicionamento, remanufaturamento,
reciclagem ou fabricado por qualquer processo semelhante.

12.2. Das Obrigações Técnicas:

12.2.1. A CONTRATADA deverá fornecer durante a atuação de sua equipe, sem ônus para a CONTRATANTE, todos os
equipamentos, ferramentas, EPI (equipamentos de proteção individual), materiais de consumo, componentes, produtos,
aparelhos de medições e testes indispensáveis à execução dos serviços solicitados, sejam eles defini�vos ou temporários,
assumindo toda a responsabilidade pelo transporte, carga, descarga, armazenagem e guarda destes até que se proceda a entrega.

12.2.2. A Contratada fica obrigada a possuir todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários à perfeita
execução do objeto deste Termo de Referência.

12.2.3. 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.

12.2.4. Efetuar os serviços de manutenção preven�va, processando na mesma ocasião, se necessário, inspeção, regulagem,
ajustes e pequenos reparos no local, de acordo com a necessidade técnica, de todas as partes dos equipamentos, a fim de
proporcionar aos mesmos um funcionamento eficiente, seguro e econômico.

12.2.5. 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 Termo de Referência.

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

12.2.7. Executar os serviços segundo as normas gerais de manutenção recomendadas pelos fabricantes, ficando responsável por
qualquer dano causado aos equipamentos em decorrência de manutenção inadequada.

12.2.8. Manter o seu pessoal, quando nas dependências da contratante, devidamente uniformizado e iden�ficado por crachá.

12.2.9. A Contratada deverá disponibilizar equipe de assistência técnica, linha telefônica, obrigatoriamente no Distrito Federal,
para assistência técnica, cobertura de chamadas de manutenção ou reparo referentes aos equipamentos.

12.2.10. U�lizar materiais e produtos na execução dos serviços objeto da prestação do serviço com reconhecida qualidade no
mercado especializado, aprovados previamente pelo executor do contrato.

12.2.11. A contratada deverá ter pleno conhecimento de todas as instalações e os equipamentos de cada Centro Olímpico.

12.2.12. A contratada responsabilizar-se-á por qualquer dano pessoal ou material causado à Secretaria de Estado de Esporte do
Distrito Federal ou aos seus usuários, em razão da atuação de seus funcionários, u�lização de materiais, reparos ou quaisquer
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outras a�vidades por ela desempenhadas.

12.2.13. É de exclusiva escolha da contratada a mão de obra profissionalmente qualificada para execução da prestação de serviço
no tocante a correção de máquinas, equipamentos, tubulações e parte elétrica, entre outros serviços vinculados às piscinas e
tanques dos Centros Olímpicos do Distrito Federal.

12.2.14. O contratante disponibilizará, na data da assinatura do contrato, um Gestor e equipe técnica de apoio, sendo o Gestor o
responsável para acompanhar os serviços de manutenção, bem como atestar a sua qualidade. A contratada deverá prestar a esta
equipe todos os esclarecimentos necessários ao bom entendimento da manutenção a ser desenvolvida na solução implantada.

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

13.1. Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Adi�vo, com amparo no art. 65 da Lei nº
8.666/1993, vedada a modificação do objeto.

13.2. A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização financeira, prevista no Contrato,
bem como o empenho de dotações orçamentárias, suplementares, até o limite do respec�vo valor, dispensa a celebração de
aditamento.

13.3. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total do objeto deste contrato. 

13.4 Nenhuma alteração contratual poderá implicar majoração que resulte em valor superior ao estabelecido no ar�go 24, inciso II, da
Lei n. 8.666/93, que fundamenta esta contratação.

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES

14.1. O atraso injus�ficado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato sujeitará a Contratada à multa prevista
no Edital, descontada da garan�a oferecida ou judicialmente, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93,
facultada ao Distrito Federal, em todo caso, a rescisão unilateral.

14.1.1.  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.

14.1.2. 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.

14.2. Da Advertência

14.2.1. 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.

14.3. Da Multa

14.3.1. 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:

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;
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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.

14.3.2. 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.

14.3.3. 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.

14.3.4. 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.

14.3.5. 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.

14.3.6. 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 14.2.1 e observado o princípio da proporcionalidade.

14.3.7. 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 14.4.1.

14.3.8. A sanção pecuniária prevista no inciso IV do subitem 14.4.1 não se aplica nas hipóteses de rescisão contratual que não
ensejam penalidades.

14.4. Da Suspensão

14.4.1. 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;

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

14.4.3. 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.

14.5. Da Declaração de Inidoneidade

14.5.1. 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.

14.5.2. 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.



12/09/2022 12:55 SEI/GDF - 94923201 - Edital

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=106976763&infra_si… 59/67

14.5.3. 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.

14.6. Das Demais Penalidades

14.6.1. As sanções previstas nos subitens 14.4 e 14.5 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.

14.7. Do Direito de Defesa

14.7.1. 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.

14.7.2. 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.

14.7.3. 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;

14.7.4. Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após o exaurimento da fase recursal, de acordo com art. 9º, § 4º,
do Decreto nº 26.851/2006, que regula a aplicação de sanções administra�vas previstas nas Leis Federais nos 8.666, de 21 de
junho de 1993 (Lei de Licitações e Contratos Administra�vos), e 10.520, de 17 de julho de 2002 (Lei do Pregão), e dá outras
providências, a 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.

14.7.5. Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, a autoridade competente para
aplicação da sanção providenciará a sua imediata divulgação no sí�o www.comprasnet.gov.br.

14.7.6. Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal as sanções aplicadas com fundamento nos
subitens 14.3 e 14.4 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.

14.8. Do Assentamento em Registros

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

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

14.9. Da Sujeição a Perdas e Danos

14.9.1. 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.

14.10. Disposição Complementar

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

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO AMIGÁVEL

15.1. O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente em comum acordo, reduzida a termo no processo, desde que haja conveniência
para a Administração e não haja movo para rescisão unilateral do ajuste, bastando para tanto, manifestação escrita de uma das partes,
com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem interrupção do curso normal da execução do Contrato, devendo ser precedida de
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO

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

16.2. Caracteriza-se como falta grave, compreendida como falha na execução do contrato, o não recolhimento do FGTS dos
empregados e das contribuições sociais previdenciárias, bem como o não pagamento do salário, do vale-transporte e do auxílio
alimentação, que poderá dar ensejo à rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação de sanção pecuniária e da declaração de
impedimento de licitar e contratar com a Administração do Distrito Federal.



12/09/2022 12:55 SEI/GDF - 94923201 - Edital

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=106976763&infra_si… 60/67

16.3. O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de habilitação pelo contratado poderá dar
ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções.

16.3.1. A administração poderá conceder um prazo para que a contratada regularize suas obrigações trabalhistas ou suas condições de
habilitação, sob pena de rescisão contratual, quando não iden�ficar má-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir.

16.4. Fica proibido o uso de mão de obra infan�l, sob pena de rescisão do contrato e a aplicação de multa, sem prejuízo das sanções
legais cabíveis.

 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA

17.1. Os débitos da Contratada para com o Distrito Federal - DF, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO
DISTRITO FEDERAL, doravante denominada SEL/DF, decorrentes ou não do ajuste, serão inscritos em Dívida A�va e cobrados mediante
execução na forma da legislação per�nente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato.

 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO EXECUTOR

18.1. O Distrito Federal, por meio de Ordem de Serviço, designará um Executor para o Contrato, que desempenhará as atribuições
previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil.

18.2. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias, os gestores de contratos de serviços com
regime de dedicação exclusiva de mão de obra deverão oficiar à Receita Federal do Brasil (RFB).

18.3. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS, os gestores de contratos de serviços com
regime de dedicação exclusiva de mão de obra deverão oficiar ao Ministério do Trabalho.

 

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

19.1 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.

19.2. Os membros da referida comissão deverão ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução dos
serviços e do contrato.

19.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base no Instrumento de Medição de Resultado.

19.4. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos no Termo de Referência.

19.5. A fiscalização da execução dos serviços abrange as seguintes ro�nas:

19.5.1. Acompanhar o andamento dos serviços contratados;

19.5.2. Emi�r pareceres no decorrer da execução contratual, em especial quanto à aplicação de sanções, alterações, prorrogações
e rescisão do contrato;

19.5.3. Supervisionar a prestação dos serviços nos locais determinados neste Termo de Referência.

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

19.7. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de todo o objeto deste Termo de Referência, 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 serviço.

19.8. Cabe ao fiscal do contrato observar o efe�vo cumprimento do disposto no art. 13 da Lei Distrital nº 6.112/2018.

 

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA -  DA SUSTENTABILIDADE

20.1. 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.

 

21. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO

21.1. A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na Imprensa Oficial, até o
quinto dia ú�l do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data. Os Contratos e seus
aditamentos serão lavrados na DIRETORIA DE CONTRATOS - DICONT, a qual manterá arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro
sistemá�co do seu extrato, que se formalizam por instrumento lavrado em cartório de notas, de tudo juntando-se cópia ao processo
que lhe deu origem, nos termos do art. 60, caput, da Lei 8.666/1993.

 

22. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS
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22.1. Os casos omissos serão decididos pela contratante, segundo as disposições con�das nas leis nº 8.666/1993 e 10.520/2002, bem
como nas normas correlatas e, subsidiariamente, pelas normas e princípios gerais dos contratos.

 

23. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DO CONSÓRCIO E DA SUBCONTRATAÇÃO

23.1. A par�cipação de consórcios não será admi�da, uma vez que o objeto a ser adquirido é amplamente comercializado por diversas
empresas no mercado. Tal permissibilidade poderia causar dano à administração por frustrar o próprio caráter compe��vo da disputa
pelo menor preço.

23.2. Pelo mesmo fato não há mo�vos para se admi�r a subcontratação compulsória, de forma a gerar outros instrumentos contratuais
e consequentemente outras atribuições à administração pública. Deste modo, é vedada a subcontratação do objeto.

23.3. Registre-se que o bene�cio da subcontratação compulsória deve ser afastado sob uma das seguintes jus�fica�vas dispostas no §
11, da Lei Distrital nº 4.611/2011:

II – quando for inviável, sob o aspecto técnico;

III – quando representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado, de forma devidamente jus�ficada.

23.4. Urge ressaltar que, a divisibilidade do certame por itens corresponde a uma licitação e a um respec�vo contrato, o que não
garan�ria maior celeridade e eficiência às várias etapas procedimentais rela�vas à licitação, a formalização e acompanhamento da
execução do serviço, ao controle dos atos processuais, com reflexos na economia processual e financeira. E, ainda, não atenderia ao
princípio da eficiência no sen�do de preservar a elevada necessidade de manter a qualidade e nível da execução e acompanhamento
dos serviços. Luiz Rigolin ressalta que:

“... a subcontratação deve revelar-se, em princípio e antes de sua materialização, desejavelmente vantajosa para
a Administração contratante e o par�cular contratado, ou no mínimo indiferente para a Administração com
relação à contratação mesma, ou seja, 'não pior' para o Poder Público que aquela contratação originária. ”

23.5. Em suma, conforme entendimento do Tribunal de Contas da União - TCU, uma vez admi�da a subcontratação, esta somente pode
alcançar parte do objeto contratado. Inclusive, recentemente esse Tribunal proferiu julgamento no sen�do de que a subcontratação
integral do objeto pactuado desnatura o certame licitatório e jus fica a apenação do agente que a autorizou. Deste modo, entende-se
que não há formas de divisão do objeto que não seja subcontratar uma outra empresa para atuar no mesmo local e com mesmo
objeto, o que contraria veemente os julgados do TCU.

23.6. Por todo exposto, fica afastada a possibilidade de subcontratação compulsória, em harmonia com as Decisões n° 2236/2016,
743/2016 e 2943/2010; TCU: Acordão nº 2763/2013- Plenário.

 

24. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

24.1. Nos termos da Lei Distrital nº 5.448/2015, fica proibido o uso ou emprego de conteúdo discriminatório, podendo sua u�lização
ensejar a rescisão do Contrato e aplicação de multa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, que:

I - incen�ve a violência;

II - seja discriminatório contra a mulher, assim entendidos quaisquer conteúdos que diminuam, mesmo que de forma
indireta, metafórica ou por analogias, a capacidade laborava, intelectual ou qualquer outra esfera de vida da mulher;

III - incen�ve a violência contra a mulher, seja por apologia a quaisquer �pos de violência domés�ca �pificadas pela Lei
Maria da Penha, ou ainda violências sexuais, ins�tucionais, ou qualquer violência fundada na condição de mulher;

IV - exponha a mulher a constrangimento ou incen�ve ou explore o corpo da mulher de forma obje�ficada;

V - seja homofóbico, racista e sexista;

VI - incen�ve a violência contra as mulheres de povos e comunidades tradicionais, negras, indígenas, ciganas, quilombos,
transexuais, traves�s e transgênero; por orientação sexual e de gênero e por crença;

VII - represente qualquer �po de discriminação, especialmente voltadas contra minorias em condições de vulnerabilidade.

24.2. Nos termos da Lei Distrital nº 5.087/2013, a empresa vencedora fica obrigada a comprovar mensalmente, junto ao gestor
responsável, a regularidade no atendimento às suas obrigações de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária relavas a seus
empregados, em caso de irregularidades, devem ser sanadas no prazo máximo de trinta dias da detecção.

24.2.1. O não atendimento das determinações constantes item 19.4, implica a abertura de processo administra�vo para rescisão
unilateral do contrato por parte da Administração Pública.

24.3. O adjudicatário após a assinatura do contrato, a par�r de 1º de janeiro de 2020, deverá implantar o Programa de Integridade no
âmbito de sua pessoa jurídica, conforme disposto na Lei 6.112/2018 e na Lei nº 6.308/2019.

24.3.1. Para efe�va implantação do Programa de Integridade, os custos ou despesas resultantes correm à conta da empresa
contratada, não cabendo ao órgão contratante o seu ressarcimento.

24.3.2. Pelo descumprimento da exigência prevista, será aplicada à empresa contratada:

i) multa de 0,08%, por dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato, sendo que o montante correspondente à soma
dos valores básicos da multa é limitada a 10%, do valor do contrato;

24.3.2.1. O não cumprimento da obrigação implicará: 

i) inscrição em dívida a�va, em nome da pessoa jurídica sancionada;

ii) sujeição a rescisão unilateral da relação contratual, a critério do órgão ou en�dade contratante;
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iii) impedimento de contratar com a administração pública do Distrito Federal, de qualquer esfera de poder, até a efe�va
comprovação de implementação do Programa de Integridade, sem prejuízo do pagamento da multa aplicada.

24.3.2.2. A empresa que possua o programa implantado, deverá apresentar, no momento da contratação, declaração informando
a sua existência.

24.3.2.3. A implementação do Programa de Integridade limita-se aos contratos com valor global igual ou superior a R$
5.000.000,00 e aplica-se em sua plenitude às pessoas jurídicas que firmem relação contratual com prazo de validade ou de
execução igual ou superior a 180 dias.

24.4. 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.

24.5. Após a celebração do contrato, não será considerada ou atendida reclamação ou solicitação de alteração dos preços constantes
da proposta da CONTRATADA.

24.6. 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.

24.7. Cabe aos órgãos par�cipantes do Registro de Preços indicarem o gestor do contrato, ao qual, além das atribuições previstas no
Art. 67, da Lei n.º 8.666/1993, compete assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Preços, que a contratação a ser procedida
atenda aos interesses, sobretudo quanto aos valores pra�cados, informando ao órgão gerenciador eventual desvantagem quanto à sua
u�lização.

 

25. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DO FORO

25.1. Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relavas ao cumprimento do presente Contrato.

 

 

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).

 

 

Brasília-DF,  XX de XXXXXX de 2022.

 

Pelo Distrito Federal: 

XXXXXXXXXXXXXXX 

Secretário de Estado de Esporte e Lazer

 

 

Pela contratada: 

XXXXXXXXXXXXXXX 

Proprietário

 

Testemunhas: 

1.  

2. 

 

 

 

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidora de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060,
nos termos do Decreto nº 34.031, de 12 de dezembro de 2012 (DODF 252, de 13/12/2012).

 

 

 

 

 

ANEXO X

REGULAMENTAÇÃO DAS PENALIDADES NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL
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DECRETO DO DF Nº 26.851, DE 30 DE MAIO DE 2006

Regula a aplicação de sanções administra�vas previstas nas Leis Federais nos 8.666, de 21 de
junho de 1993 (Lei de Licitações e Contratos Administra�vos), e 10.520, de 17 de julho de

2002 (Lei do Pregão), e dá outras providências.

 

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

CAPÍTULO I

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

SEÇÃO I

Disposições Preliminares

 

Art. 1º A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restri�va de direitos pelo não cumprimento das normas de licitação e/ou de
contratos, em face do disposto nos arts. 81, 86, 87 e 88, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 7º da Lei Federal nº
10.520, de 17 de julho de 2002, obedecerá, no âmbito da Administração Direta, Autárquica, Fundacional e das Empresas Públicas do
Distrito Federal, às normas estabelecidas neste Decreto. (Ar�go Alterado(a) pelo(a) Decreto 27069 de 14/08/2006)

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

SEÇÃO II

Das Espécies de Sanções Administra�vas

Art. 2º As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações assumidas, garan�da a prévia defesa, estão
sujeitas às seguintes sanções: (Ar�go Alterado(a) pelo(a) Decreto 27069 de 14/08/2006)

I - advertência;

II - multa;

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

a) para a licitante e/ou contratada através da modalidade pregão presencial ou eletrônico que, convocada dentro do prazo de validade
de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução do seu objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; a penalidade será aplicada por
prazo não superior a 5 (cinco) anos, e a licitante e/ou contratada será descredenciada do Sistema de Cadastro de Fornecedores, sem
prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e a
gravidade da falta come�da; (Alínea Alterado(a) pelo(a) Decreto 27069 de 14/08/2006)

b) para as licitantes nas demais modalidades de licitação previstas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a penalidade será aplicada
por prazo não superior a 2 (dois) anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta come�da. (Alínea Alterado(a) pelo(a)
Decreto 27069 de 14/08/2006)

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. (Inciso Alterado(a) pelo(a) Decreto 27069 de 14/08/2006)

Parágrafo único. As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste ar�go poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a
defesa prévia a interessada, no respec�vo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. (Parágrafo Alterado(a) pelo(a) Decreto 27069 de
14/08/2006)

SUBSEÇÃO I

Da Advertência

Art. 3º A advertência é o aviso por escrito, emi�do quando a licitante e/ou contratada descumprir qualquer obrigação, e será
expedido: (Ar�go Alterado(a) pelo(a) Decreto 27069 de 14/08/2006)

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

II - pelo ordenador de despesas do órgão contratante se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução contratual,
entendida desde a recusa em re�rar a nota de empenho ou assinar o contrato. (Inciso Alterado(a) pelo(a) Decreto 26993 de
12/07/2006)

SUBSEÇÃO II

Da Multa

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/53359/exec_dec_27069_2006.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/53359/exec_dec_27069_2006.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/53359/exec_dec_27069_2006.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/53359/exec_dec_27069_2006.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/53359/exec_dec_27069_2006.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/53359/exec_dec_27069_2006.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/53359/exec_dec_27069_2006.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/53228/exec_dec_26993_2006.html#art1
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Art. 4º A multa é a sanção pecuniária que será imposta à contratada, pelo ordenador de despesas do órgão contratante, por atraso
injus�ficado na entrega ou execução do contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais: (Ar�go Alterado(a) pelo(a) Decreto 27069
de 14/08/2006)

I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado sobre o
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; (Inciso Alterado(a) pelo(a) Decreto 35831 de 19/09/2014)

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; (Ar�go Alterado(a) pelo(a) Decreto 35831 de 19/09/2014)

III - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da
aplicação do disposto nos incisos I e II deste ar�go;

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

V - até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato,
exceto prazo de entrega. (Inciso Alterado(a) pelo(a) Decreto 35831 de 19/09/2014)

§ 1º A multa será formalizada por simples apos�lamento contratual, na forma do art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993
e será executada após regular processo administra�vo, oferecido à contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, a contar do recebimento da no�ficação, nos termos do § 3º do art. 86 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observada a
seguinte ordem: (Parágrafo Alterado(a) pelo(a) Decreto 27069 de 14/08/2006)

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

II - mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e (Inciso Alterado(a) pelo(a) Decreto 27069 de 14/08/2006)

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

§ 2º Se a multa aplicada for superior ao valor da garan�a prestada, além da perda desta, responderá à contratada pela sua diferença,
devidamente atualizada pelo Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) ou equivalente, que será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração ou cobrados judicialmente. (Parágrafo Alterado(a) pelo(a) Decreto 27069 de 14/08/2006)

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

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

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

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

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

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

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

Art. 4-A A multa de que trata o art. 4º deste Decreto será aplicada, nas contratações previstas na Lei Federal nº 12.232, de 29 de abril
de 2010, nos seguintes percentuais: (Acrescido(a) pelo(a) Decreto 36974 de 11/12/2015)

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; (Acrescido(a) pelo(a) Decreto 36974 de 11/12/2015)

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; (Acrescido(a) pelo(a) Decreto 36974 de 11/12/2015)

III - 1% (um por cento) do valor do contrato em caso de recusa injus�ficada do adjudicatário em assinar o termo contratual dentro do
prazo estabelecido pela Administração; (Acrescido(a) pelo(a) Decreto 36974 de 11/12/2015)

IV - 1% (um por cento) sobre o valor do contrato que reste executar ou sobre o valor da dotação orçamentária que reste executar, o
que for menor, em caso de rescisão contratual; (Acrescido(a) pelo(a) Decreto 36974 de 11/12/2015)

V - até 1% (um por cento) sobre o valor do contrato que reste executar ou sobre o valor da dotação orçamentária que reste executar, o
que for menor, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, respeitado o disposto nos incisos I e II. (Acrescido(a) pelo(a)
Decreto 36974 de 11/12/2015)

 

SUBSEÇÃO III

Da Suspensão

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/53359/exec_dec_27069_2006.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/77861/exec_dec_35831_2014.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/77861/exec_dec_35831_2014.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/77861/exec_dec_35831_2014.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/53359/exec_dec_27069_2006.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/53359/exec_dec_27069_2006.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/53359/exec_dec_27069_2006.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/c946a3f05060442db1df3c7851487d53/exec_dec_36974_2015.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/c946a3f05060442db1df3c7851487d53/exec_dec_36974_2015.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/c946a3f05060442db1df3c7851487d53/exec_dec_36974_2015.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/c946a3f05060442db1df3c7851487d53/exec_dec_36974_2015.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/c946a3f05060442db1df3c7851487d53/exec_dec_36974_2015.html#art1
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/c946a3f05060442db1df3c7851487d53/exec_dec_36974_2015.html#art1
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Art. 5º A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de par�cipar de licitações e de contratar com a
Administração, e, se aplicada em decorrência de licitação na modalidade pregão, ainda suspende o registro cadastral da licitante e/ou
contratada no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, ins�tuído pelo Decreto nº 25.966, de 23 de junho de 2005, e no Sistema
de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, de acordo com os prazos a seguir: (Ar�go Alterado(a) pelo(a) Decreto 27069 de
14/08/2006)

I - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, emi�da pela Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, ou
pelo órgão integrante do Sistema de Registro de Preços, a licitante e/ou contratada permanecer inadimplente; (Inciso Alterado(a)
pelo(a) Decreto 27069 de 14/08/2006)

II - por até 90 (noventa) dias, em licitação realizada na modalidade pregão presencial ou eletrônico, quando a licitante deixar de
entregar, no prazo estabelecido no edital, os documentos e anexos exigidos, quer por via fax ou internet, de forma provisória, ou, em
original ou cópia auten�cada, de forma defini�va; (Inciso Alterado(a) pelo(a) Decreto 26993 de 12/07/2006)

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

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

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

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

c) receber qualquer das multas previstas no ar�go anterior e não efetuar o pagamento. (Alínea Alterado(a) pelo(a) Decreto 26993 de
12/07/2006)

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

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

II - o ordenador de despesas do órgão contratante, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução contratual,
entendida desde a recusa em re�rar a nota de empenho ou assinar o contrato. (Inciso Alterado(a) pelo(a) Decreto 26993 de
12/07/2006)

§ 2º A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal. (Parágrafo Alterado(a) pelo(a) Decreto 26993 de
12/07/2006)

I - se aplicada pela Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, na hipótese do descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito
do procedimento licitatório, e, em se tratando de licitação para registro de preços, até a emissão da autorização de compra para o
órgão par�cipante do Sistema de Registro de Preços, implicará na suspensão, por igual período, perante todos os órgãos/en�dades
subordinados à Lei Distrital no 2.340, de 12 de abril de 1999, e alterações posteriores;

II - se aplicada pelo ordenador de despesas do órgão contratante e/ou par�cipante do Sistema de Registro de Preços, na hipótese do
descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução contratual, entendida desde a recusa em re�rar a nota de empenho ou
assinar o contrato, implicará na suspensão perante o órgão sancionador.

§ 3° O prazo previsto no inciso IV poderá ser aumentado para até 05 (cinco) anos, quando as condutas ali previstas forem pra�cadas no
âmbito dos procedimentos derivados dos pregões.

SUBSEÇÃO IV

Da Declaração de Inidoneidade

Art. 6º A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário de Estado ou autoridade equivalente do órgão de origem, à vista
dos mo�vos informados na instrução processual. (Ar�go Alterado(a) pelo(a) Decreto 27069 de 14/08/2006)

§ 1º A declaração de inidoneidade prevista neste ar�go permanecerá em vigor enquanto perdurarem os mo�vos que determinaram a
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que a aplicou, e será concedida sempre que a
contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes de sua conduta e após decorrido o prazo da sanção. (Parágrafo
Alterado(a) pelo(a) Decreto 27069 de 14/08/2006)

§ 2º A declaração de inidoneidade e/ou sua ex�nção será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, e seus efeitos serão extensivos
a todos os órgãos/en�dades subordinadas ou vinculadas ao Poder Execu�vo do Distrito Federal, e à Administração Pública, consoante
dispõe o art. 87, IV, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. (Parágrafo Alterado(a) pelo(a) Decreto 27069 de 14/08/2006)

CAPÍTULO II

DAS DEMAIS PENALIDADES

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

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

II - declaração de inidoneidade, nos termos do art. 6º deste Decreto
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Parágrafo único. Aplicam-se a este ar�go as disposições dos §§ 2º e 3º do art. 5º deste Decreto. (Acrescido(a) pelo(a) Decreto 27069 de
14/08/2006)

Art. 8º As sanções previstas nos arts. 5º e 6º poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais que, em razão dos contratos
regidos pelas Leis Federais nºs 8.666, de 21 de junho de 1993 ou 10.520, de 17 de julho de 2002: (Ar�go Alterado(a) pelo(a) Decreto
27069 de 14/08/2006)

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

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

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

CAPÍTULO III

DO DIREITO DE DEFESA

Art. 9º É facultado 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. (Ar�go Alterado(a) pelo(a) Decreto 27069 de 14/08/2006)

§ 1° O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que pra�cou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua
decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão
ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

§ 2º Na contagem dos prazos estabelecidos neste Decreto, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão
os dias consecu�vos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. (Parágrafo Alterado(a) pelo(a) Decreto 26993 de
12/07/2006)

§ 4° Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, a autoridade competente para aplicação da
sanção providenciará a sua imediata divulgação no sí�o www.economia.df.gov.br, inclusive para o bloqueio da senha de acesso ao
Sistema de Controle e Acompanhamento de Compra e Licitações e Registro de Preços do Distrito Federal – e-compras, e aos demais
sistemas eletrônicos de contratação man�dos por órgãos ou en�dades da Administração Pública do Distrito Federal.

§ 5º Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal as sanções aplicadas com fundamento nos arts. 3º
e 4º deste decreto, as quais se formalizam por meio de simples apos�lamento, na forma do art. 65, §8º, da Lei nº 8.666, de 1993.

§ 6º Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal as sanções aplicadas com fundamento nos arts. 3º
e 4º deste Decreto, as quais se formalizam por meio de simples apos�lamento, na forma do art. 65, §8º, da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993. (Acrescido(a) pelo(a) Decreto 27069 de 14/08/2006)

CAPÍTULO IV

DO ASSENTAMENTO EM REGISTROS

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

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

CAPÍTULO V

DA SUJEIÇÃO A PERDAS E DANOS

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

CAPÍTULO VI

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12. Os instrumentos convocatórios e os contratos deverão fazer menção a este Decreto, ressalvados os casos em que o objeto exija
penalidade específica. (Ar�go Alterado(a) pelo(a) Decreto 27069 de 14/08/2006)

Art. 13. As sanções previstas nos arts. 3º, 4º e 5º deste Decreto serão aplicadas pelo ordenador de despesas do órgão contratante,
inclusive nos casos em que o descumprimento recaia sobre o contrato oriundo do Sistema de Registro de Preços. (Acrescido(a) pelo(a)
Decreto 26993 de 12/07/2006)

Art. 14. Os prazos referidos neste Decreto só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou na en�dade. (Acrescido(a) pelo(a)
Decreto 27069 de 14/08/2006)

Art. 15. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. (Ar�go Renumerado(a) pelo(a) Decreto 26993 de 12/07/2006) (Ar�go
Renumerado(a) pelo(a) Decreto 27069 de 14/08/2006)

Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário. (Ar�go Renumerado(a) pelo(a) Decreto 26993 de 12/07/2006) (Ar�go
Renumerado(a) pelo(a) Decreto 27069 de 14/08/2006)

Brasília, 30 de maio de 2006.

118º da República e 47º de Brasília

MARIA DE LOURDES ABADIA
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Subsecretaria de Administração Geral 
Equipe de Planejamento da Contratação - Contratação de Empresa

Especializada em Manutenção de Casa de Máquinas.

 

Termo de Referência - SEL/SUAG/EPC-OS157-22  

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresas especializadas
em manutenção de casa de máquinas as quais compõe as piscinas dos Centros Olímpicos e Paralímpicos
do Distrito Federal, incluindo mão de obra, assistência técnica, fornecimento de peças e equipamentos e
todos insumos necessários ao correto funcionamento dos equipamentos, com  vistas  a  atender  às
 necessidades  da  Secretaria de Estado de Esporte e Lazer.

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1. A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal -  SEL/DF tem como missão
garan�r e promover o esporte.

2.2. O esporte é cons�tucionalmente reconhecido como fenômeno sociocultural. O ar�go nº
217 da Cons�tuição Federal atribui ao Estado, por meio das polí�cas públicas, o fomento de prá�cas
despor�vas formais e não formais, como direito de cada um, além do incen�vo ao lazer como forma de
promoção social, via ação desse Poder Público:

Art. 217. É dever do Estado fomentar prá�cas despor�vas formais e não-
formais, como direito de cada um, observados:
I - a autonomia das en�dades despor�vas dirigentes e associações, quanto a
sua organização e funcionamento;

II - a des�nação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto
educacional e, em casos específicos, para a do desporto de alto rendimento;
III - o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não-
profissional;
IV - a proteção e o incen�vo às manifestações despor�vas de criação
nacional.

§ 1º O Poder Judiciário só admi�rá ações rela�vas à disciplina e às
compe�ções despor�vas após esgotarem-se as instâncias da jus�ça
despor�va, regulada em lei.
§ 2º A jus�ça despor�va terá o prazo máximo de sessenta dias, contados da
instauração do processo, para proferir decisão final.
§ 3º O Poder Público incen�vará o lazer, como forma de promoção social.

2.3. Além disso, os deveres ins�tucionais e finalís�cos desta Pasta são estabelecidos pela Lei
Orgânica do Distrito Federal, in verbis:

CAPTULO IV DA EDUCAÇÃO DA CULTURA E DO DESPORTO

Seção III Do Desporto.
Art. 254.  É dever do Distrito Federal fomentar prá�cas despor�vas formais e
não formais como incen�vo a educação promoção social integração sócio
cultural e preservação da saúde �sica e mental do cidadão.
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Parágrafo único as unidades e centros espor�vos pertencentes ao Poder
Público do Distrito Federal estarão voltados para a população com
atendimento especial a criança adolescente idosos e portadores de
deficiência
Art. 255.  As ações do Poder Público darão prioridade:  ao desporto
educacional e em casos específicos ao desporto de alto rendimento
respeitado o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não
profissional.  Ao lazer popular como forma de promoção social   promoção e
es�mulo a prá�ca da educação �sica.

2.4. Por seu turno, o Decreto Distrital nº 34.195/13 – que aprova o Regimento Interno da
Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal – dispõe, dentre outras, as seguintes competências:

 I - elaborar, coordenar e executar as polí�cas públicas do esporte e lazer do
Distrito Federal;

II - desenvolver programas e projetos voltados à prá�ca do esporte e lazer do
Distrito Federal;
III - incen�var, es�mular, patrocinar, apoiar ou realizar diretamente projetos
espor�vos e recrea�vos per�nentes aos programas da Secretaria e que sejam
de interesse público;
IV - cumprir e fazer cumprir a legislação espor�va;

2.5. Ademais, o Decreto 34.561/2013, que dispõe sobre a u�lização dos espaços e instalações
espor�vas do Distrito Federal, prevê em seu art. 3°, inciso II, que compete à Secretaria de Estado de
Esporte do Distrito Federal a administração dos espaços e instalações espor�vas do Distrito Federal, com
exceção do Estádio Nacional Mané Garrincha:

2.6. Art. 3º Compete:

I - à Secretaria Extraordinária da Copa 2014 a administração do Estádio
Nacional de Brasília Mané Garrincha e dos estacionamentos que integram o
complexo espor�vo.

II - à Secretaria de Estado de Esporte do Distrito Federal a administração dos
espaços e instalações espor�vas do Distrito Federal, com exceção das
unidades indicadas no inciso anterior.

2.7. Diante desse cenário norma�vo, a prá�ca despor�va vem ganhando diversas formas,
modalidades e, principalmente, ampliando as suas finalidades. São percep�veis os acréscimos que o
esporte traz para a sociedade, e isso se deve aos diversos bene�cios que estão vinculados a sua prá�ca,
pois, além do desenvolvimento �sico e técnico, conta com a responsabilidade de formar cidadãos.

2.8. Os Centros Olímpicos, Parque da Cidade e Ginásio e Estádios compõem o conjunto de
espaços próprios que necessitam de manutenção preven�va e corre�va em suas instalações. Tais
manutenções consistem em basicamente na execução de serviços de manutenção preven�va e corre�va
- tais como: inspeção, verificação, limpeza, trocas, lubrificação, dentre outros serviços, a serem realizados
nas bombas, instalações, válvulas, sistemas de aquecimentos dentre outros.

2.9. Em análise preliminar, é importante destacar que as vistorias foram realizadas de modo a
levantar a demanda referente à manutenção dos espaços próprios, e ainda com o intuito de verificação
da demanda real dos Centros Olímpicos, nas quais foram analisadas todas as ordens de serviços - para
reparos corre�vos. Dessa forma, foi possível es�mar o consumo real das peças e equipamentos no úl�mo
ano (entre setembro de 2021 e 2022) e  ainda diagnos�car possíveis falhas as quais sejam necessárias
intervenções corre�vas.

2.10. É necessário evidenciar que a manutenção preven�va vem ocorrendo apenas no formato
de vistoria preven�va. De forma a explicitar, a vistoria é realizada de forma audi�va e visual no qual um
checklist é cumprido. Entretanto, em análise Relatório Consumo de peças (94218334), foi verificado o
consumo de 18 garrafas de liquido refrigerante, produto esse u�lizado para a prevenção de
superaquecimento dos motores inseridos nas bombas,  de modo a evitar problemas futuros dos
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conjuntos como um todo e que está sendo u�lizado, de forma equivocada, como produto de manutenção
corre�va. 

2.11. Ainda no que diz respeito à necessidade de nova contratação de empresa especializada em
manutenção dos equipamentos das casas de máquinas das piscinas dos COP's, para que a polí�ca pública
desta secretaria seja aplicada de forma eficiente e que alcance todas as comunidades de forma a garan�r
a universalização do acesso ao esporte e lazer, como um direito de todos e dever do estado, é necessário
que espaços públicos como os Centros Olímpicos e Paraolímpicos estejam em boas condições de uso e
funcionamento.

2.12. Por fim, conforme Despacho Manifestação do executor Claudio Cou�nho (94222715) e E-
mail Manifestação TLR Claudio Cou�nho (94222953), o espaço Claudio Cou�nho é excluído na presente
contratação em virtude do elevado grau de desgaste e situação na qual se encontra as estruturas �sicas
do espaço. Assim, os serviços de manutenção não se adequariam à real necessidade de intervenção de
tal espaço.

2.13. Nessa linha de jus�fica�va, é incansável lembrar que a presente demanda por serviço de
manutenção das casas de máquinas das piscinas tem como norte o atendimento das piscinas de 11
(onze) Centros Olímpicos e Paralímpicos, as quais beneficiam um significa�vo número de atletas.

2.14. É inviável, sob o ponto de vista econômico e inaceitável sob o ponto de vista ambiental,
considerar as edificações, principalmente os equipamentos que compõem o quadro existente da casa de
máquinas das piscinas dos centro olímpicos, como produtos descartáveis, passíveis da simples
subs�tuição por novos equipamentos, quando seu desempenho a�nge níveis inferiores ao exigido pelos
seus usuários. Isto exige que seja elaborado um plano de manutenção dos equipamentos  existentes, de
forma a garan�r o bom uso dessa estruturas para seus usuários. 

2.15. Isto posto, tal contratação visa evitar o deterioramento dos bens públicos e garan�r a
prestação de serviço de qualidade à população do governo do Distrito Federal.

2.16. Da essencialidade da prestação dos serviços:

2.17. A  essencialidade  atrela-se  à  necessidade  de  existência  e  manutenção  do  contrato,
 pelo  fato  de  eventual  paralisação  da  a�vidade  contratada implicar em prejuízo ao exercício das
a�vidades da Administração contratante.

2.18. Assim,  considerando  tratar-se  de  serviço  con�nuado,  fundamental  à  segurança  das
 instalações   dos complexos olímpicos, propõe a contratação de empresa para manutenção preven�va e
corre�va para os equipamentos que compõem a solução.

2.19. Nesse sen�do, é a definição apresentada nos ar�gos 1° e 2° da Lei n° 4.766, de 22 de
fevereiro de 2012:

Art. 1º As licitações para prestação de serviços con�nuados no âmbito dos
Poderes do Distrito Federal obedecerão ao disposto nesta Lei, 
sem prejuízo das demais normas aplicáveis à matéria.
Art. 2º Não se tratando de subs�tuição de empresas para prestação do mesmo
serviço, os editais e os contratos disporão, em cláusula, que, 
na  seleção  dos  empregados  para  os  novos  postos  de  trabalho,  terão
 prioridade  os  trabalhadores  inscritos  no  cadastro  unificado  das 
Agências do Trabalhador do Distrito Federal.

§1º Para efeitos desta Lei, serviços con�nuados são os que envolvem as
a�vidades instrumentais de limpeza e conservação, recepção, copa 
e  cozinha,  vigilância  e  segurança  patrimonial,  transportes,  reprografia,
 telecomunicações  e  manutenção  de  prédios,  equipamentos  e 
instalações.

2.20. A manutenção dos equipamentos é de suma importância para a garan�a da vida ú�l da
casa de máquinas, haja vista que a depreciação em virtude do tempo é inevitável. Dessa forma, para
melhor definição e caracterização do objeto é necessária a divisão entre manutenção preven�va e
manutenção corre�va.
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2.21.  A manutenção preven�va age de modo a garan�r o bom funcionamento dos
equipamentos em análise, ou seja, são intervenções pontuais e ro�neiras necessárias para evitar
possíveis danos nos componentes dos equipamentos em análise. Exemplos comuns: Inspeção do bom
funcionamento, Confirmação, em manual, do funcionamento das bombas, Realização de manobras em
todas as válvulas para detectar prisões, Revisão completa do painel e reaperto de todas as
conexões, Limpar e inspecionar luminárias em geral, dentre outras.

2.22. A manutenção corre�va é definida como a correção de alguma falha, ou seja, foi
constatada que a manifestação é simples e de fácil resolução. Exemplo: troca bombas, troca de chaves,
dentre outros. 

2.23. Acrescenta-se que é substancial a boa qualidade estrutural dos equipamentos em análise,
haja vista que a degradação, ou até mesmo o mau funcionamento da casa de máquinas em análise,
podem ser prejudiciais à saúde dos usuários, podendo causar acidentes, e ainda interferir diretamente no
bom funcionamento do contrato de limpeza e manutenção das referidas piscinas. 

2.24. Dessa forma, existe uma grande necessidade que os referidos equipamentos estejam
sempre em manutenção preven�va criteriosa e periódica, de modo a diminuir as demandas necessárias
nas manutenções corre�vas. Com as devidas manutenções, os índices de reparos a serem feitos, de
forma mais complexos tendem a diminuir, ou seja, os gastos futuros com reparos relevantes também
tendem a diminuir.

 

3. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DAS JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO DO OBJETO 

3.1. A contratação 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 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;

3.6. 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;

3.7. 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.

3.8. 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;

3.9. 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;
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3.10. 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;

3.11. 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;

3.12. 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);

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

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

3.15. 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.

3.16. 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;

3.17. 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;

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

3.19. 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;

3.20. 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.

3.21. 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;

3.22. 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;

3.23. 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;

3.24. 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.

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

3.26. Portaria SEL 187/2020, que designa Pregoeiro e Equipe de Apoio para atuarem nos
procedimentos licitatórios.
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3.27. De acordo com a Decisão 02/2012 proferida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, o
parcelamento do objeto da licitação é possível, desde que haja comprovada vantajosidade para a
Administração, nos seguintes termos:

“ 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;”

3.28. 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:
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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)

3.29. Cumpre destacar que o parcelamento do objeto é tema constante de análises jurídicas,
tendo como a regra o parcelamento. Dessa forma, obje�vando agrupar os itens com caracterís�cas
semelhantes, garan�ndo maior celeridade e eficiência às várias etapas procedimentais rela�vas à
licitação, formalização e acompanhamento da execução do serviço, controle dos atos processuais, com
reflexos na economia processual e financeira, além de proporcionar uma maior atra�vidade para as
empresas par�cipantes da licitação, e ainda de maneira a preservar a economia de escala, bem como
garan�r a compe�vidade de forma equalitária entre os compe�dores, entende-se que o parcelamento
dos lotes, em conformidade com as regiões administra�vas nas quais os Centros Olímpicos se
encontram,  é viável.

3.30. Dessa forma, o parcelamento seguirá a seguinte definição: 

3.30.1. LOTE 01: Centro Olímpico Parque da Vaquejada , Setor O, Brazlândia e Samambaia;

3.30.2. LOTE 02: Riacho Fundo I, Estrutural, Gama, Santa Maria 

3.30.3. LOTE 03: São Sebas�ão e Planal�na. 

 

4. DA CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO COMUM

4.1. De acordo com o art. 5º da Resolução nº 1.010 do Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia, de 22 de Agosto de 2005 a execução ou condução de equipe de instalação,
montagem, operação, reparo ou manutenção é a�vidade constante das atribuições dos profissionais
inseridos no sistema CONFEA/CREA. Portanto, os serviços a serem contratados, para a manutenção da
casa de máquinas, são serviços de engenharia.

4.2. Os serviços a serem contratados, 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, c/c art. 3º, VIII do Decreto nº 10.024/2019, RECEPCIONADO
NO Distrito Federal pelo DECRETO Nº 40.205, DE 30 DE OUTUBRO DE 2019, por se tratar de serviço
comum de engenharia conforme previamente mencionado.

4.3. 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 do serviço de engenharia a ser desenvolvido
no caso concreto são usuais após analisar os três aspectos listados abaixo:

4.4. A possibilidade de padronizar o objeto por meio de critérios obje�vos e desempenho e
qualidade comuns no mercado correspondente;
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4.5. Disponibilidade no mercado destes materiais; e

4.6. Verificado se as especificações adotadas eram usuais neste mesmo mercado.

4.7. Nesses termos, a presente contratação foi considerada comum e verificou-se que as
especificações são usuais do mercado.

4.8.  

5. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

5.1. O critério de julgamento adotado será o de menor preço por lote,  em atenção ao Art. 7º,
"caput", do Decreto Federal nº 10.024/2019.

5.1.1. Porém, é importante informar que o item correspondente ao fornecimento de peças, por
estar em conformidade com a planilha SINAPI, deverá obedecer o critério de maior desconto informado.

5.2. Ainda, é importante destacar que o valor máximo para os itens, os quais compõe os lotes,
não deverá ultrapassar o máximo estabelecido pela pesquisa de preços realizada. 

5.3. 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, Incisos I e II, da Lei nº 8.666/1993.

 

6. DAS NORMAS TÉCNICAS

6.1. A execução dos serviços e a garan�a da qualidade deverão estar em consonância com as
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT - e Internacional Organiza�on for
Standardiza�on – ISO, em especial a NBR 19.000 - Normas de gestão da qualidade e garan�a da
qualidade - diretrizes para seleção e uso; NBR 19.001 – Sistema de qualidade – modelo para garan�a de
qualidade em projetos/desenvolvimento, produção, instalação e assistência técnica; e NBR 19.003 -
Sistemas da qualidade - modelo para a garan�a da qualidade em inspeção e ensaios finais.

 

7. DO PRAZO DE INÍCIO E DO LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1.  Os serviços de manutenção preven�va deverão ser iniciados no prazo máximo de 10 (dez)
dias corridos, a contar da data de assinatura do contrato.

7.2. Os serviços serão prestados nas piscinas e endereços descritos no Demonstra�vo Piscinas
e Locais (94229488).

7.3. A execução de serviços poderá ser realizada nos dias úteis, no horário normal de
expediente, e excepcionalmente, em horários e dias dis�ntos destes, para execução de serviços que
prejudiquem o tráfego normal nas intermediações dos centros olímpicos/piscinas, que causem ruído
excessivo ou para normalização inadiável do funcionamento das piscinas.

 

8. DA DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

8.1. Os serviços de manutenção deverão ser executados de acordo com as especificações de
serviços, normas de execução e  programa de manutenção preven�va, constante no Demonstra�vo
Ro�na de manutenção (94229691), respec�vamente, sendo inaceitável a falta de execução de qualquer
parcela de serviço ou o não cumprimento da frequência mínima de realização definida no programa de
manutenção.

8.2. Os serviços de manutenção preven�va devem ser feitos de forma a minimizar a
necessidade de manutenções corre�vas. Não serão aceitas manutenções corre�vas constantes que
demonstrem a má qualidade de execução e realização das manutenções preven�vas. Caso seja
comprovada a ineficiência das manutenções preven�vas, de forma que traga prejuízos para
Administração pública, a empresa licitante poderá ser penalizada.
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8.3. Neste caso, em função da dimensão e complexidade dos serviços eventuais a serem
realizados, será definido prazo para conclusão destes em comum acordo de ambas as partes. Tal prazo
será registrado em livro de ocorrência próprio e seu descumprimento estará sujeito à aplicação de multa
contratual.

8.4. Os serviços eventuais poderão envolver as especialidades profissionais de soldador,
serralheiro, pedreiro, ajudante de pedreiro, ajudantes gerais, cabista, técnico em edificações, engenheiro
civil, engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, técnico bombeiro hidráulico, ajudante de bombeiro,
técnico eletricista, ajudante de eletricista, técnico com especialização em instalações elétricas, técnico
com especialização em instalações hidrossanitárias, técnico em eletrônica, técnico operador de gerador e
técnico operador de sistema de supervisão e controle predial.

8.5. Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão ser novos,
comprovadamente de primeira qualidade, e estarem de acordo com as especificações.

8.6. Para fins de medição e pagamento (constarão da planilha específica) serão considerados
como serviços eventuais aqueles que, ainda tenham natureza preven�va e que constem deste caderno
de especificações e da respec�va planilha de quan�ta�vos e preços.

8.7. Diante da complexidade técnica dos equipamentos dos  centros olímpicos, o qual é
composto por imenso número de peças e equipamentos, e diante da impossibilidade de prever quais
peças apresentarão problemas e necessitarão serem subs�tuídas durante a execução do Contrato, vê-se
que a divisibilidade do objeto com o intuito de que o processo licitatório tenha como critério de seleção a
adjudicação por item, traz em si, grave risco de prejuízo ao conjunto além da perda de economia de
escala, não sendo esta divisibilidade recomendada.

8.8. Os equipamentos estão listados no Anexo de forma exemplifica�va, podendo ocorrer
o acréscimo e supressão dos equipamentos.

8.9.  Deverá ser realizada manutenção preven�va (conforme periodicidade descrita) e corre�va
nos sistemas de equipamentos das piscinas dos centros olímpicos, de forma a mantê-los em perfeito
estado de funcionamento e perfeita condição de segurança, seguindo, para tal, o Plano de Manutenção
Preven�va - PMP.

8.10. Os serviços relacionados no Plano de Manutenção Preven�va – PMP,  são referências
iniciais sugeridas por esta Pasta e deverão, obrigatoriamente, ser executados, não se tornando,
entretanto, fator impedi�vo ou restri�vo para a realização de outros trabalhos, verificações ou testes, 
nos quais os técnicos julgarem necessários para propiciar a perfeita operação e segurança do sistema.

8.11. Os serviços de manutenção corre�va serão formalizados por meio de Ordem de Serviço e
enviados à Contratada através de correspondência eletrônica. Ainda, o início do atendimento não poderá
ultrapassar o prazo de 24 (vinte e quatro) horas corridas, contadas a par�r do recebimento desta.

8.12. Os chamados serão efetuados no período das 7 às 19 horas, nos dias úteis. Todos os
chamados abertos após as 18h terão sua contagem suspensa às 19h, sendo que a contagem será
reaberta no primeiro dia ú�l subsequente, a par�r das 7 horas;

8.13. A prorrogação do prazo para manutenção corre�va poderá ocorrer em virtude do grau de
dificuldade comprovado do defeito apresentado pelo equipamento ou pela aquisição da peça ou
componentes a serem subs�tuídos.

8.14. Na ocasião da realização da manutenção corre�va, deverá ser preenchido um checklist
referente ao atendimento, no qual deverá constar os dados gerais – marca, modelo, n.º de
série/patrimônio do(s) equipamento(s) envolvido(s) nos serviços executados, local de instalação,
defeito reclamado, serviço realizado, técnico que prestou atendimento, data e horário, sendo que uma
via do respec�vo impresso deverá permanecer no Serviço de Administração dos centros olímpicos.

8.15. Os serviços deverão ser executados, no momento da manutenção preven�va mensal e/ou
corre�va, conforme CHECKLIST, e deverão ser executados os devidos testes, lubrificações, regulagens,
ajustes, limpezas e reparos ou trocas de partes e/ou peças, SEM EXCEÇÃO. Neste úl�mo caso, essa
subs�tuição será realizada numa base de troca por outra parte nova e original e em perfeito estado de
funcionamento, de forma a manter as caracterís�cas originais do SISTEMA, tornando-se a parte
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subs�tuída sua propriedade. Contudo, em caso de inviabilidade no reparo, os equipamentos deverão ser
subs�tuídos. 

8.16. Constatados defeitos em peças mecânicas e/ou eletrônicas,  a  Contratada  deverá  enviar
 a  peça  para  um  representante autorizado  do  Fabricante  no  Distrito  Federal  ou  para o Fabricante,
as suas custas, visando a subs�tuição em casos de garan�a, ou emissão de Laudo Técnico completo
informando seu defeito.

8.17. Os serviços con�dos no subitem supracitado, acompanhados da aplicação de quaisquer
materiais complementares necessários aos trabalhos, tais como ferramentas, instrumentos de medição,
produtos de limpeza (não tóxicos, não inflamáveis, inodoros e biodegradáveis), fitas isolantes,
conectores, cabos elétricos, cabos lógicos, etc, correrão às expensas do responsável a ser
contratada. Constatando-se  que  a  peça  não  está  na  garan�a, a aquisição, bem como instalação
encontram-se no rol de obrigações da empresa a ser contratada. 

8.18. Deverão ser apresentados à fiscalização relatórios técnicos mensais de ocorrências,
contendo todos os dados técnicos das visitas, número da(s) ordem(ns) de serviço(s), data com horários
de entrada e saída e nome do técnico. Nesses relatórios, deverão constar, pelo menos, as seguintes
informações:

I - Tipo de manutenção efetuada, com indicação dos equipamentos afetados, causas do defeito,
providências adotadas e especificação de peças, equipamentos ou materiais subs�tuídos; 

II - Informações sobre índices anormais de falhas eventualmente observadas em peças,
equipamentos ou materiais, análise de ocorrências fora de ro�na e eventuais sugestões, com vistas a
maximizar a eficiência e a confiabilidade na operação e funcionamento dos equipamentos.

III - O descumprimento dos prazos estabelecidos sem jus�fica�va acarretará na aplicação de multa
sobre o valor total do Contrato/Nota de Empenho, de acordo com os percentuais estabelecidos na Lei nº
8.666/1993. 

 

9. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

9.1. A prestação do serviço compreenderá a  manutenção das casas de máquinas e
equipamentos tais como: as bombas d’água, quadro elétrico, aquecedores solar e elétrico, com a inclusão
de toda tubulação hidráulica, rebobinamento de motores elétricos, incluindo os trocadores, sistema de
bolhas dos tanques de saltos ornamentais e seu gerador, aquecimento e filtros de água; , mantendo o
pleno funcionamento dos citados equipamentos despor�vos sob responsabilidade da Secretaria de
Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal - SEL-DF.

9.2. A execução dos serviços deverá respeitar os seguintes aspectos:

9.2.1. Manutenção Preven�va,  a série de procedimentos proa�vos des�nados a prevenir a
ocorrência de quebras e/ou defeitos de equipamentos, instalações prediais, bem como as estruturas
de edificações, a fim de manter o seu uso original em perfeitas condições de uso e funcionamento,
de acordo com os manuais e normas técnicas específicas.

9.2.2. Manutenção Corre�va, a série de procedimentos des�nados a corrigir falhas de
equipamentos, instalações prediais, bem como das estruturas de edificações, a fim de manter o seu
uso original em perfeitas condições de funcionamento, de acordo com os manuais e normas técnicas
específicas, sem modificar as caracterís�cas originais da edificação, nem caracterizar uma reforma.
Na correção, poderá ocorrer a necessidade da subs�tuição de peças e componentes de mesma
qualidade ou superior, com os ajustes e recuperação de parte dos bens, de forma a restabelecer a
funcionalidade original do bem.

9.2.3. Os serviços de manutenção preven�va devem ser feito de forma a minimizar a
necessidade de manutenções corre�vas. Não serão aceitos manutenções corre�vas constantes que
demonstrem a má qualidade da execução e realização das manutenções preven�vas. Caso seja
comprovada a ineficiência das manutenções preven�vas, de forma que traga prejuízos para
Administração pública, a empresa licitante poderá ser penalizada.
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9.2.4. Durante a vigência do contrato todos os serviços de manutenção somente poderão
ser executados com o acompanhamento de servidor designado pela CONTRATANTE; 

9.2.5. Caso haja necessidade de remoção de peças e/ou equipamentos, a CONTRATADA
deverá providenciar a imediata instalação de outros com as mesmas caracterís�cas, os quais
somente poderão ser re�rados quando da reinstalação dos componentes originais devidamente
manutenidos;

9.2.6. No caso de re�rada de equipamentos, a Contratada será responsável pela sua
re�rada, guarda e transporte para reparos externos, bem como pela posterior devolução e
reinstalação dos equipamentos a serem reparados mediante autorização por escrito do executor do
contrato;

9.2.7. A execução do serviço deverá obedecer rigorosamente:

9.2.7.1. As normas e especificações constantes do Caderno de Especificações;

9.2.7.2. As normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas);

9.2.7.3. Aos regulamentos das empresas concessionárias;

9.2.7.4. As prescrições e recomendações dos fabricantes;

9.2.7.5. As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

9.2.7.6. A Resolução Nº 425/98 do CONFEA (Conselho Federal de Engenharia e
Agronomia).

9.2.8. O acompanhamento e/ou a execução dos serviços ficará a cargo dos profissionais,
cujo acervo técnico implicou na qualificação técnica da empresa quando da realização do processo
licitatório;

9.2.9. Caso ocorra por qualquer razão, a impossibilidade de um ou mais dos profissionais
acima mencionados con�nuar à frente dos trabalhos, a empresa deverá obrigatoriamente
apresentar acervo técnico dos novos profissionais, o qual será avaliado pela CONTRATANTE.

9.3. Da programação dos serviços:

9.3.1. Condições Gerais 

9.3.1.1. Os serviços de manutenção deverão ser realizados durante o expediente normal de
trabalho, segundo o programa de manutenção.

9.3.1.2. As ro�nas de serviços serão estabelecidas em acordo entre a contratada e a fiscalização da
SEL, sem prejuízo da quan�dade de serviços e frequências, definidos no programa de manutenção. Para
tanto, a contratada fornecerá a mão de obra e equipamentos necessários para cumprir as ro�nas e o
programa de manutenção.

9.3.1.3. A critério da fiscalização da SEL, as ro�nas de serviços poderão ser alteradas com aviso
prévio de uma hora, sempre que necessária a disponibilização de áreas internas deste Ministério para uso
exclusivo de seus usuários ou realização de evento, caso no qual será negado o acesso à contratada ao
local de realização dos serviços durante o horário de expediente normal.

9.3.1.4. A Contratada deverá estar ciente de que eventualmente parte do trabalho poderá ser
executada fora do horário comercial, sem ônus adicional para SEL.

9.3.1.5. Quando não for permi�do à contratada o acesso ao local de realização dos serviços
durante o horário do expediente normal, os serviços deverão ser realizados em horário especial, a ser
definido pela fiscalização da SEL.

9.3.1.6. A Contratada deverá providenciar, para cada empregado, crachá de iden�ficação para
acesso de seus empregados às dependências dos COPs.

9.3.1.7. A contratada deverá manter arquivo com toda a documentação rela�va à execução do
contrato, inclusive quanto ao cumprimento de suas obrigações trabalhistas, mediante Carteira de
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Trabalho e Previdência Social de cada empregado, a qual, quando solicitada, deverá ser apresentada à
fiscalização da SEL.

9.3.1.8. Os serviços deverão ser rigorosamente executados de acordo com as especificações do
Termo de Referência, não sendo aceitas quaisquer modificações sem a expressa autorização, por escrito,
da fiscalização da SEL.

9.3.1.9. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários ao contrato, até o limite previsto no parágrafo primeiro do ar�go
65 da Lei nº 8.666/93.

9.3.1.10. A Contratada deverá nomear os Engenheiros de seu quadro permanente, Responsáveis
Técnicos pelos serviços contratados, para serem prepostos da Contratada, ficando encarregados de
acompanhar a execução do contrato, manter entendimentos com a fiscalização da SEL, além de orientar,
coordenar, fiscalizar e supervisionar as frentes de trabalho, exigindo dos empregados empenho,
profissionalismo, esmero e solicitude na execução dos serviços.

 

9.3.2. Manutenção Corre�va:

9.3.2.1. A manutenção CORRETIVA poderá ser realizada 24 (vinte e quatro) horas por
dia e durante todos os dias da semana, conforme demanda da CONTRATANTE;

9.3.2.2. Nos casos de manutenção corre�va, a CONTRATADA deverá ser acionada pelo
Executor do Contrato, por meio de encaminhamento de Ordem de Serviço;

9.3.2.3. A CONTRATADA deverá atender as chamadas no prazo máximo de 1 (uma)
hora, contados a par�r do recebimento formal da Ordem de Serviço, para o devido
atendimento e execução do serviço, conforme a necessidade da CONTRATANTE;

9.3.2.4. Em princípio, a execução de qualquer serviço deverá ser documentada por
laudo técnico que deverá ser entregue ao EXECUTOR do contrato para sua medição. A
elaboração de laudo técnico para a medição de um serviço somente será dispensada quando
não constar do critério de medição de cada serviço.

9.3.2.5. Entende-se como laudo técnico, o documento técnico, elaborado pelo
responsável técnico pela execução do serviço, contendo sua iden�ficação, registro e
assinatura, onde deve constar a causa do serviço a ser executado, descrição do serviço
executado, os componentes e sistemas da edificação envolvidos, os procedimentos como
testes e ensaios realizados, os dados coletados e a análise dos mesmos, os parâmetros
adotados na análise, jus�fica�vas, normas de referência e conclusões focando na vida ú�l dos
componentes e sistemas envolvidos, sobretudo quanto à necessidade ou não de ações
corre�vas ou preven�vas.

9.3.2.6. O laudo técnico será individual para cada unidade de serviço - definida como o
conjunto de tarefas necessárias ao cumprimento irrestrito do critério de medição de cada
serviço - e deverá conter, além das informações básicas descritas anteriormente, também as
informações específicas, sempre que descritas nos critérios de medição de cada serviço.

9.3.2.7. Após o atendimento da O.S e análise do problema, a CONTRATADA deverá
apresentar relatório simplificado ao Executor do Contrato, para a autorização da realização do
serviço, contendo:

a) Diagnós�co de causa a qual originou o problema a ser corrigido;

b) Descrição do problema a ser corrigido;

c) Descrição dos equipamentos e/ou sistemas afetados;

d) Tempo es�mado para a realização da a�vidade.

9.3.3. Manutenção Preven�va: 
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9.3.3.1. A Manutenção PREVENTIVA deverá ser realizada segundo o PMP (Plano de
Manutenção Programada).

9.3.3.2. Os serviços de manutenção preven�va deverão ocorrer segundo parecer
técnico da CONTRATADA;

9.3.4. Plano de manutenção programada - PMP:

9.3.4.1. A CONTRATADA terá um prazo de 30 (trinta) dias após a celebração do contrato
para elaborar o Plano de Manutenção Programada – PMP, necessário para o desenvolvimento
da a�vidade de manutenção preven�va;

9.3.4.2. Na sua elaboração os manuais e normas técnicas específicas rela�vas aos
sistemas devem ser obedecidos, bem como a periodicidade e demais orientações prescritas
pelos fabricantes e fornecedores, além daquelas estabelecidas neste Termo de Referência;

9.3.4.3. A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, representada pelo executor do
contrato, poderá a qualquer tempo modificar as ro�nas e a periodicidade dos serviços de
manutenção constantes no PMP, bastando comunicar à CONTRATADA, que deverá emi�r uma
revisão do PMP e reprogramar suas a�vidades;

9.3.4.4. O PMP deverá ser elaborado segundo o programa mínimo de manutenção
discriminado na tabela de ro�nas (tabela 1) e, deverá ser devidamente detalhado
contemplando as especificidades de cada sistema ou equipamento.

Tabela  1
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9.3.5. É necessário informar que o executor do pretenso contrato deverá preencher o Checklist -
Executor de Contrato ro�nas mensais e trimestrais (94227768), com as opções "FEITO", "FEITO
PARCIALMENTE" ou "NÃO FEITO". Os itens os quais forem preenchidos com as opções avessas ao "FEITO"
deverão estar acompanhados das devidas jus�fica�vas do fiscal.

9.4. Integração da contratada com a ro�na de manutenção existente 



12/09/2022 12:56 SEI/GDF - 94741006 - Termo de Referência

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=106778507&infra_si… 16/36

9.4.1. A empresa contratada para realizar os serviços de manutenção deverá integrar-se a ro�na
atual de  manutenção da administração, registrando as falhas detectadas nos componentes e sistemas da
edificação durante a realização dos serviços.

9.4.2. Para o registro de falhas detectadas a contratada u�lizará meios dis�ntos daqueles
disponibilizados aos usuários da edificação, que realizam o registro de falhas e a solicitação de correções
por telefone.

9.5. Equipamentos 

9.5.1. A contratada fornecerá e manterá em condições de uso imediato todos os equipamentos
necessários para a correta realização dos serviços, em quan�dade adequada e suficiente para o
cumprimento das ro�nas e do programa de manutenção.

9.5.2. Os equipamentos ficarão sob a guarda e responsabilidade exclusiva da contratada.

9.5.3. O fornecimento de utensílios e materiais de reposição para máquinas e ferramentas
u�lizadas na execução dos serviços será de inteira responsabilidade da contratada.

9.5.4. Os equipamentos, como instrumentos de medição, que requerem calibração, deverão
estar aferidos para uso e cer�ficados por órgão credenciado pelo INMETRO.

9.5.5. Todas as despesas acima listadas são fixas e deverão ser computadas na proposta do
licitante, e não serão ressarcidas por demanda.

9.6. Segurança no trabalho 

9.6.1. A contratada deverá promover medidas de proteção para a redução ou neutralização dos
riscos ocupacionais aos seus empregados, bem como fornecer os EPI necessários e compa�veis com as
funções por eles desenvolvidas, tais como óculos, luvas, aventais, máscaras, calçados apropriados,
protetores auriculares, etc., fiscalizando seu uso obrigatório e exigindo-lhes que cumpram as normas e
procedimentos des�nados à preservação de suas integridades �sicas.

9.6.2. Para a execução dos serviços, a contratada deverá seguir as prescrições da Norma NBR-
7678 (Segurança na execução de obras e serviços de construção) e, em par�cular, se orientar pela Lei nº
6.514 de 22 de dezembro de 1977, que altera o capítulo V, do �tulo III da CLT (DOU de 23/12/1977).

9.6.3. Da mesma forma, deverão ser observadas as Normas Regulamentadoras (NR) do
Ministério do Trabalho e Emprego, aprovadas pela Portaria nº 3214, de 08 de junho de 1978 (suplemento
do DOU de 06/07/1978), em especial a NR. 4 - Serviço Especializado em Segurança e Medicina do
Trabalho (SESMT); NR. 5 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA); NR. 6 - Equipamento de
Proteção Individual – EPI, NR. 10 – Segurança em Instalações e Serviços de Eletricidade e NR. 18 - Obras
de Construção, Demolição e Reparos. Atentar ao fato que algumas das normas acima explicitadas foram
alteradas pela Portaria nº 33, de 27 de outubro de 1987 (DOU de 31/07/1987).

9.6.4. Além de fornecer os equipamentos de segurança em quan�dade suficiente, a contratada
também deverá instruir os usuários quanto ao correto uso e operação dos equipamentos, devendo tomar
todas as providências para o adestramento con�nuo da equipe de trabalho.

9.6.5. A fiscalização poderá ordenar providências para modificar hábitos dos trabalhadores
visando a redução de risco de acidentes.

9.6.6. Todas as despesas acima listadas são fixas e deverão ser computadas na proposta do
licitante, e não serão ressarcidas por demanda.

9.7. Uniforme

9.7.1. Todos os empregados deverão exercer seus o�cios uniformizados e calçados, de acordo
com cada o�cio. Os uniformes deverão apresentar a logomarca da contratada, estampada em tamanho
que permita fácil iden�ficação.

9.7.2. A contratada deverá exigir de seus empregados asseio diário de seus uniformes e boa
apresentação pessoal, enquanto permanecerem nas áreas do MI e entorno.
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9.7.3. Todas as despesas acima listadas são fixas e deverão ser computadas na proposta do
licitante, e não serão ressarcidas por demanda.

9.8. Insalubridade e Periculosidade

9.8.1. A contratada deverá pagar mensalmente aos seus empregados adicional de insalubridade
e/ou periculosidade, conforme o caso, consoante Laudo Pericial emi�do de acordo com as Normas
Regulamentadoras nº 15 e n° 16 do Ministério do Trabalho e Emprego.

9.8.2. Todas as despesas acima listadas são fixas e deverão ser computadas na proposta do
licitante, e não serão ressarcidas por demanda.

9.9. Qualificação da mão de obra empregada 

9.9.1. A mão de obra empregada na realização dos serviços de manutenção deverá ter formação
profissional compa�vel com os serviços a serem realizados, tais como eletricista, bombeiro hidráulico,
auxiliar técnico, Engenheiro Civil e Engenheiro Eletricista.

9.9.2. É indicado o curso de qualificação em NR. 10 – Segurança em Instalações e Serviços em
Eletricidade, uma vez que os serviços a serem executados, de forma errôneas, poderão causar danos a
integridade �sica do empregado.

9.9.2.1. A priori, é necessário trazer à baila o conceito de NR, este sendo definido como Norma�va
Reguladora. Este instrumento de regulação é determinado no Ministério do Trabalho e Previdência, órgão
responsável pela garan�a do bem estar dos cidadãos trabalhadores.

9.9.2.2. Em análise primária é importante levantar a importância, bem como a necessidade da
u�lização da NR 10 em obras as quais executam serviços voltados para sistemas elétricos, conforme
explicitado no site do Ministério do Trabalho e Previdência conforme o trecho a seguir:

“o texto da norma passou a dispor sobre as diretrizes básicas para a
implementação de medidas de controle e sistemas preven�vos, des�nados a
garan�r a segurança e a saúde dos trabalhadores que direta ou indiretamente
interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade, nos seus mais
diversos usos, e aplicações e quaisquer trabalhos realizados nas suas
proximidades.” - h�ps://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-
br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-
e-saude-no-trabalho/ctpp-nrs/norma-regulamentadora-no-10-nr-10

9.9.2.3. É importante ressaltar que atualmente existe uma Comissão Permanente Nacional sobre
Segurança em Energia Elétrica – CPNSEE, a qual tem como obje�vo o acompanhamento da
implementação e propõe as adequações necessárias ao aperfeiçoamento da NR-10.

9.9.2.4. Em síntese, a norma�va em análise é responsável pela união de informações necessárias,
com vistas à definição de ações a serem tomadas, de modo a preservar a saúde e a integridade �sica dos
profissionais que trabalham com eletricidade.

9.9.2.5. Conseguinte, em análise ao item 10.1.1 da norma em epígrafe  é verificado que:

9.9.2.6. Esta Norma Regulamentadora - NR estabelece os requisitos e condições mínimas
obje�vando a implementação de medidas de controle e sistemas preven�vos, de forma a garan�r a
segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas
e serviços com eletricidade (grifo nosso)

9.9.2.7. Ou seja, a própria norma declara que o obje�vo do uso desse instrumento a garan�a da
segurança e saúde dos profissionais indicados para realizarem serviços provenientes de instalações
elétricas e adjacentes.

9.9.2.8. Em sequência, é necessário dissertar sobre o item 10.2.4, onde é levantada a necessidade
de comprovação de que os profissionais indicados para a realização de a�vidades as quais possuem uma
carga superior a 75KW, estão aptos a executarem mediante treinamentos, cer�ficações, dentre outros
conforme a seguir:

https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/ctpp-nrs/norma-regulamentadora-no-10-nr-10
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10.2.4 Os estabelecimentos com carga instalada superior a 75 kW devem
cons�tuir e manter o Prontuário de Instalações Elétricas, contendo, além do
disposto no subitem 10.2.3, no mínimo: a) conjunto de procedimentos e
instruções técnicas e administra�vas de segurança e saúde, implantadas e
relacionadas a esta NR e descrição das medidas de controle existentes;
b) documentação das inspeções e medições do sistema de proteção contra
descargas atmosféricas e aterramentos elétricos;

c) especificação dos equipamentos de proteção cole�va e individual e o
ferramental, aplicáveis conforme determina esta NR10
 d) documentação comprobatória da qualificação, habilitação, capacitação,
autorização dos trabalhadores e dos treinamentos realizados; (grifo nosso)
 e) resultados dos testes de isolação elétrica realizados em equipamentos de
proteção individual e cole�va;

 f) cer�ficações dos equipamentos e materiais elétricos em áreas classificadas;
g) relatório técnico das inspeções atualizadas com recomendações,
cronogramas de adequações, contemplando as alíneas de “a” a “f”.

9.9.2.9. E ainda, em atenção à norma predita, é verificado que o treinamento não se restringe à
elevadas cargas elétricas  u�lizadas, haja vista o item 10.8.8 onde é proferido:

10.8.8 Os trabalhadores autorizados a intervir em instalações elétricas devem
possuir treinamento específico sobre os riscos decorrentes do emprego da
energia elétrica e as principais medidas de prevenção de acidentes em
instalações elétricas, de acordo com o estabelecido no Anexo III desta NR.
(Alterado pela Portaria MTPS n.º 508, de 29 de abril de 2016) (grifo nosso)
10.8.8.1 A empresa concederá autorização na forma desta NR aos
trabalhadores capacitados ou qualificados e aos profissionais habilitados que
tenham par�cipado com avaliação e aproveitamento sa�sfatórios dos cursos
constantes do Anexo III desta NR. (Alterado pela Portaria MTPS n.º 508, de 29
de abril de 2016).

9.9.2.10. Destarte, a NR 10 tem como obje�vo preservar a saúde e o bem estar dos profissionais
indicados para a realização de a�vidades no âmbito de instalações elétricas, ao ignorar a necessidade da
aplicação deste instrumento os riscos de possibilidade de acidentes e ainda a probabilidade prejuízos
econômicos (curto-circuito, sobrecarga e afins) tendem a ser superiores quando comparados à execução
das mesmas a�vidades, executadas por profissionais capacitados.

9.9.2.11. Por conseguinte, e ainda em atenção ao ar�go 30 da Lei 8666/1993, em seu inciso
segundo é dito:

II - comprovação de ap�dão para desempenho de a�vidade per�nente e
compa�vel em caracterís�cas, quan�dades e prazos com o objeto da licitação, e
indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados
e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da
qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizará pelos trabalhos;(grifo nosso)

9.9.2.12. Em seguimento, é verificado que o ar�go em epígrafe se refere justamente à qualificação
dos membros da equipe os quais executarão bem como se responsabilizarão pelas a�vidades a serem
realizadas. Desta forma, fica acessível à compreensão da necessidade do treinamento sobre a NR10 haja
vista que tal norma�va tem como obje�vo a garan�a de saúde e bem estar dos trabalhadores, bem como
se encontra amparada no rol descrito ao longo do ar�go 30 da Lei 8666/93.

9.10. Responsabilidade técnica 

9.10.1. Todos os serviços deverão ser executados sob responsabilidade de equipe técnica da
contratada, composta de Engenheiro Civil e Engenheiro Eletricista, Engenheiro Mecânico habilitados no
sistema CONFEA/CREA, conforme Resolução nº 1.010 do CONFEA, de 22 de Agosto de 2005.
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9.10.2. A comprovação do registro profissional será realizada pela apresentação de original e cópia
da carteira profissional à fiscalização, que reterá a cópia, devolvendo o original, após conferência de
dados.

9.10.3. A responsabilidade técnica sobre os serviços de manutenção será registrada em nome da
equipe técnica da contratada, em Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), cuja guia de recolhimento
bancário deverá ser entregue à fiscalização da CGSL com o registro de pagamento efetuado.

 

 

10. DOS DOCUMENTOS QUANTO A EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO

10.1. A CONTRATADA deverá elaborar para fins de registro de todas as pendências, ajustes,
observações, pedido de manutenção preven�va e corre�va um DIÁRIO DE OCORRÊNCIAS.

10.2. Além do Diário de Ocorrências, a CONTRATADA deverá fornecer os livros azul e vermelho
que deverão ser entregues para guarda e controle do Executor do Contrato, antes do início das a�vidades
de manutenção.

10.3. Os livros deverão possuir capa dura sendo um na cor azul e outro na cor vermelha, com
páginas numeradas.

10.4. Livro azul (registro de manutenções preven�vas):

10.4.1. As a�vidades de manutenção preven�va deverão ser lançadas em um livro de
ocorrências, preenchido pela CONTRATADA sob controle do Executor do Contrato ou seu subs�tuto
legal, que deverá conter os seguintes elementos básicos por a�vidade:

a) Natureza da a�vidade: (preven�va);

b) Data e hora previstas para a�vidade;

c) Data e hora da realização da a�vidade;

d) Nome dos funcionários e executores do serviço;

e) Total de horas consumidas;

f) Descrição da a�vidade realizada;

g) Itens subs�tuídos

h) Materiais consumíveis u�lizados;

i) Descrições sumárias do serviço realizado;

j) Documentos anexos.

10.5. Livro vermelho (registro de Manutenções Corre�vas):

10.5.1. As a�vidades de manutenção corre�va deverão ser lançadas em um livro de
ocorrências, preenchido pela CONTRATADA, sob controle do Executor do Contrato, que deverá
conter os seguintes elementos básicos por a�vidade:

a) Diagnós�co da possível causa da a�vidade;

b) Natureza da a�vidade: (corre�va);

c) Data e hora previstas para a�vidade;

d) Data e hora de realização da a�vidade;

e) Nome dos funcionários executores do serviço;

f) Total de horas consumidas;

g) Descrição da a�vidade realizada;

h) Itens subs�tuídos;
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i) Materiais consumíveis u�lizados;

j) Descrição sumária do serviço realizado;

k) Documentos anexos.

 

11. DO FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS

11.1. Os equipamentos, as peças e os produtos a serem u�lizados deverão ser novos, genuínos
e de primeiro uso, em suas embalagens originais, devidamente lacrados, em perfeitas condições de uso e
de acordo com as normas técnicas exigidas pelos órgãos competentes, pelo fabricante e demais
condições expressas neste Termo de Referência.

11.2. Caso o material original não seja mais fabricado, este poderá ser subs�tuído por similar de
mesma qualidade ou superior, mantendo os mesmos valores previstos na proposta, com a aquiescência
dos Executores do Contrato.

11.3. A conferência dos equipamentos entregues no local indicado deverá ser acompanhada e
atestada por servidor da unidade demandante por meio de RECIBO, constando a data, hora,
especificações dos equipamentos ou peças, nome do responsável pela entrega e demais informações
inerentes.

11.4. A CONTRATADA deverá arcar, sem ônus adicionais para a CONTRATANTE, com o custo do
fornecimento dos serviços, os materiais, lubrificantes e as peças necessárias aos serviços de manutenção
preven�va, bem como, de material de consumo que se consomem à primeira aplicação, empregados em
pequenas quan�dades com relação ao valor dos serviços.

11.5. A CONTRATADA deverá fornecer, sempre que solicitado pelo fiscal do contrato, amostras
de todos os materiais a serem empregados nos serviços antes de sua execução. Todas as providências e
custos advindos do uso ou aplicação de materiais não subme�dos à aprovação pelo executor do contrato,
e que porventura venham a ser rejeitados, serão de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.

11.6. A CONTRATADA deverá apresentar ao executor do contrato, para que seja realizada
avaliação, todas as peças, componentes e materiais porventura subs�tuídos.

11.7. O descarte dos materiais e lubrificantes será de inteira responsabilidade da CONTRATADA,
sendo respeitados os critérios para sustentabilidade ambiental.

11.8. Quando houver necessidade de u�lização de peças ou materiais, a Contratada deverá
apresentar ao executor do contrato, o mínimo de 3 (três) orçamentos ou 3 (três) notas fiscais de
fornecimento do referido item a en�dades públicas ou privadas, com o obje�vo de jus�ficar o preço.
Todos os encargos, tais como impostos, fretes, entre outros, deverão estar inclusos no preço
apresentado;

11.9. A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer se reserva ao direito de proceder a uma pesquisa
de mercado para avaliar os preços propostos. Caso preços menores que os oferecidos sejam encontrados,
a fiscalização apresentará por escrito à empresa que deverá adequar seu preço ao pra�cado no mercado;

11.10. A pesquisa de mercado a que se refere o item anterior será realizada pela Secretaria de 
Estado de Esporte  de preferência feito pelo setor de compras da mesma ou  por outro setor técnico
devidamente reconhecido para este trabalho;

11.11. Caso a CONTRATADA não esteja de acordo com a pesquisa de mercado ou avaliação do
preço de um dado material ou peça, poderá se manifestar por escrito no prazo máximo de 3 (três) dias
úteis após a ciência do resultado da avaliação. Após o recebimento da manifestação, a Secretaria de
Estado de Esporte se pronunciará no prazo de 5 (cinco) dias úteis;

11.12. Para jus�ficar um valor não aceito pela fiscalização, a CONTRATADA poderá apresentar
nota fiscal de aquisição deste item junto ao fornecedor para avaliação.

11.13. As instalações, reposição e subs�tuição dos equipamentos e das peças, deverão ser
realizados por técnicos devidamente qualificados indicados pela CONTRATADA, podendo ser de empresa
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credenciada pelo fabricante, sem quaisquer ônus adicionais aos previstos na proposta para a
CONTRATANTE;

11.14. A prestação de serviços executados pela CONTRATADA poderá ocorrer em horários
diversos ao horário comercial, levando-se em conta a necessidade de desligamento geral do
abastecimento elétrico durante a execução da manutenção preven�va e corre�va, bem como, a
instalação de peças e componentes, poderão ser em finais de semana, após as 18h, conforme
conveniência da CONTRATANTE;

11.15. A CONTRATADA deverá prover o transporte horizontal e ver�cal de todo e qualquer �po de
material a ser u�lizado na manutenção, para o local exato à execução dos serviços previstos neste Termo
de Referência;

11.16. Todos os procedimentos inerentes à instalação e as manutenções deverão ser providos
pela CONTRATADA;

11.17. No caso de ausência das peças e/ou equipamentos no mercado local, estes deverão ser
adquiridos em outros mercados;

11.18. Caso não seja viável o reparo imediato ou subs�tuição de peças e equipamentos, deverá a
CONTRATADA fornecer a peça/equipamento de mesmo modelo para u�lização durante o tempo em que
se fizer necessária a manutenção destes, de modo que não se tenha interrompido o funcionamento dos
complexos aquá�cos, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE.

 

12. DA GARANTIA 

12.1. Das Peças e dos Equipamentos:

12.1.1. Os equipamentos e as peças subs�tuídas deverão possuir 12 (doze) meses, no
mínimo, de garan�a total contra defeitos de fabricação.

12.1.2. Caso os equipamentos e/ou peças subs�tuídos apresentem vício de qualidade que os
tornem ineficientes, a CONTRATADA deverá subs�tuí-lo imediatamente por outro da mesma
espécie, em perfeitas condições de uso, para que não reste prejudicado o funcionamento do sistema
dos equipamentos do complexo aquá�co e centros olímpicos, de acordo com o § 3º, art. 18 do
Código de Defesa do Consumidor.

12.2. Do Serviço de Manutenção Preven�va e Corre�va:

12.2.1. Os serviços executados, consertos e manutenções devem ter a garan�a mínima de 3
(três) meses contra defeitos, sendo obrigatório os reparos sem ônus para a CONTRATANTE.

12.2.2. Quando da execução do serviço, a empresa deverá fornecer cer�ficado de garan�a,
por meio de documentos próprios ou anotação impressa ou carimbada na respec�va Nota Fiscal.

 

13. DOS TESTES DE ENSAIO E FUNCIONAMENTO  

13.1. Após instalação, reposição de peças e fornecimento de equipamentos, estes deverão ser
subme�dos à avaliação para verificação de conformidade com o especificado, sendo subme�do à
verificação dos seguintes testes e ensaios de funcionamento:

13.2. Regulação está�ca; regulação dinâmica para degraus de carga considerados; distorção
harmônica; frequência; rendimento; fator de potência; nível de ruído; dissipação térmica; verificação de
existência dos comandos, da proteção e da sinalização; verificação de montagem, acabamento e
documentação técnica; conformidade dos valores de corrente; tensão, potência e dentre outros que se
fizerem necessário;

13.3. A avaliação abrangerá ainda a conformidade constru�va do equipamento com as
especificações técnicas ora indicadas;

13.4. A CONTRATADA deverá emi�r relatório técnico que comprove o perfeito funcionamento
dos equipamentos para o aceite das peças quando da necessidade de troca e reposição;
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13.5. O aceite defini�vo das peças a serem manutenidas e da documentação que o integra fica
condicionada também à aprovação do servidor designado pela CONTRATANTE para a avaliação num
prazo de até 30 (trinta) dias;

13.6. Em caso de recusa por parte da CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá providenciar a
subs�tuição das peças, sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE em até 24 (vinte e quatro) horas após o
comunicado.

 

14. DO CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS

14.1. Com o obje�vo de verificar sua conformidade com as especificações constantes neste
Termo de Referência, o recebimento dos serviços será realizado:

14.1.1. Provisoriamente, no ato da entrega, para posterior verificação da conformidade dos
serviços solicitados com as especificações constantes neste documento;

14.1.2. Defini�vamente, no  prazo  máximo  de  15  (quinze)  dias  corridos,  contados  a
 par�r  do  recebimento  provisório,  após  verificação  de  sua compa�bilidade  com  as
 especificações  descritas  no  Termo  de  Referência  e  sua  consequente  aceitação  mediante
 emissão  de  Termo  de  Recebimento Defini�vo, assinado pelas partes.

14.2. Os serviços que forem entregues em desacordo com o especificado deverão ser corrigidos
pela Contratada em até 5 (cinco dias) corridos e o seu descumprimento poderá acarretar sanções
conforme previsto na legislação vigente. 

14.3. 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.

14.4. O recebimento provisório ou defini�vo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e
segurança do serviço e/ou bem, nem a é�co-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos
limites estabelecidos pela lei ou por este instrumento.

 

15. DA VISTORIA

15.1. As empresas interessadas poderão fazer um reconhecimento no local antes da
apresentação das propostas, a fim de tomar conhecimento sobre a extensão dos serviços a serem
executados, das dificuldades que poderão surgir no decorrer da execução, bem como se cien�ficarem de
todos os detalhes necessários à perfeita execução dos serviços, em consonância com o entendimento do
Tribunal de Contas do Distrito Federal (Decisões 1.443/2011, 3.119/2011 e 4.117/2011 do TCDF).

15.2. A proponente deverá apresentar, juntamente com os documentos da proposta, Declaração
de Vistoria realizada ou Declaração de que se abstém da visita técnica e conhece todos os detalhes
técnicos em relação ao local de execução do objeto.

16. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

16.1. Será necessária a apresentação de(s) Cer�dão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s)
por estes Conselhos, que prove(m) que a licitante tenha executado 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:

16.2. Comprovação de possuir em seu quadro permanente, na data da licitação,
Responsável(eis) Técnico(s) na(s) área(s) de engenharia elétrica ou engenharia mecânica ou engenharia
civil, devidamente registrado(s) no CREA. Entende-se como pertencente ao quadro permanente, o sócio,
o diretor (detentor de cargo na gestão) e o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e
Previdência Social ou Ficha de Registro;



12/09/2022 12:56 SEI/GDF - 94741006 - Termo de Referência

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=106778507&infra_si… 23/36

16.3.  Atestados de capacidade operacional da empresa licitante com as seguintes
caracterís�cas:

16.3.1. Serviços de operação e manutenção de sistema elétrico predial de baixa tensão com
capacidade instalada mínima de 100 kVA;

16.3.2. Serviços de operação e manutenção de sistema hidrossanitário predial em edi�cios;

16.3.3. Serviços de manutenção de elétricas estabilizadas, de cada �po, incluindo estabilizadores,
quadros elétricos e malhas de aterramento exclusiva;

16.3.4. Serviços de operação e manutenção de grupos geradores automá�cos de energia elétrica
de emergência, com capacidade mínima de 200 kVA;

16.4. Comprovação de ap�dão no desempenho de a�vidade per�nente e compa�vel às
caracterís�cas do serviço de manutenção preven�va e corre�va com fornecimento de peças, por
intermédio da apresentação de DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA que comprove que a licitante fornece ou já
forneceu o serviço predito desta contratação.

16.4.1. Para Contratos Privados: Nota fiscal e contrato de execução do serviço predito com firma
reconhecida pelo contratante.

16.4.2. A licitante poderá apresentar tantos atestados quantos julgar necessários para comprovar
o quan�ta�vo mínimo exigido para a qualificação técnica.

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

17.1. Das Obrigações Gerais:

17.2. Entregar os materiais de acordo com as especificações e condições estabelecidas neste
Termo e no Edital.

17.3. Fornecer todos os insumos novos e de primeiro uso, não oriundos de recarga,
recondicionamento, remanufaturamento, reciclagem ou fabricado por qualquer processo semelhante.

17.4. Comunicar imediatamente ao executor do contrato, bem como à CONTRATANTE qualquer
alteração ocorrida no endereço, conta bancária, e-mail, fax e telefone, indicado na respec�va proposta de
preços, como também, outras informações julgadas necessárias para o recebimento de correspondências
encaminhadas pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal.

17.5. Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento empreendido pela CONTRATANTE.

17.6. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas no ato convocatório e em compa�bilidade com as obrigações assumidas.

17.7. Comunicar por escrito eventual atraso, apresentando jus�fica�vas que serão objeto de
apreciação pela CONTRATANTE.

17.8. Atender, no prazo fixado, todas as solicitações do Executor do Contrato.

17.9. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem
necessárias, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial contratado, facultada a supressão além
desse limite, mediante acordo entre as partes.

17.10. Responsabilizar-se única e exclusivamente, pelo pagamento de todos os encargos e demais
despesas, diretas ou indiretas, decorrentes da execução do objeto do presente Termo de Referência, tais
como impostos, taxas, contribuições fiscais, previdenciárias, trabalhistas, fundiárias; enfim, por todas as
obrigações e responsabilidades, sem qualquer ônus à CONTRATANTE.

17.11. Cumprir, sem ônus para a Administração, o estabelecido quanto a polí�ca da logís�ca
reversa, em conformidade com a Lei nº 5.418/2014, da Polí�ca Distrital de Resíduos Sólidos.

17.12. Garan�r a qualidade do serviço prestado, devendo subs�tuir às suas expensas, no todo ou
em parte, o objeto contratado em que for constatado alguma inadequação.
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17.13. 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 mulher.

17.14. Assegurar que os serviços entregues atenderão às especificações solicitadas, aos requisitos
exigidos e ainda, que estão em conformidade com a legislação relacionada ao assunto.

17.15. Não alegar, em hipótese alguma, como jus�fica�va ou defesa, desconhecimento,
incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e condições do contrato e das especificações
técnicas, bem como de tudo o que es�ver con�do nas normas per�nentes ao objeto.

17.16. 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 de trabalho de menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

17.17. 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
do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos Incisos do § 1º, do Art.
57, da Lei Federal nº 8.666/1993.

 

17.18. Das Obrigações Técnicas:

17.18.1. A CONTRATADA deverá fornecer durante a atuação de sua equipe, sem ônus para a
CONTRATANTE, todos os equipamentos, ferramentas, EPI (equipamentos de proteção individual),
materiais de consumo, componentes, produtos, aparelhos de medições e testes indispensáveis à
execução dos serviços solicitados, sejam eles defini�vos ou temporários, assumindo toda a
responsabilidade pelo transporte, carga, descarga, armazenagem e guarda destes até que se
proceda a entrega.

17.18.2. A Contratada fica obrigada a possuir todos os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensílios necessários à perfeita execução do objeto deste Termo de Referência.

17.18.3. 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.

17.18.4. Efetuar os serviços de manutenção preven�va, processando na mesma ocasião, se
necessário, inspeção, regulagem, ajustes e pequenos reparos no local, de acordo com a necessidade
técnica, de todas as partes dos equipamentos, a fim de proporcionar aos mesmos um
funcionamento eficiente, seguro e econômico.

17.18.5.  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 Termo de Referência.

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

17.18.7.  Executar os serviços segundo as normas gerais de manutenção recomendadas pelos
fabricantes, ficando responsável por qualquer dano causado aos equipamentos em decorrência de
manutenção inadequada.

17.18.8. Manter o seu pessoal, quando nas dependências da contratante, devidamente
uniformizado e iden�ficado por crachá.

17.18.9. A Contratada deverá disponibilizar equipe de assistência técnica, linha telefônica,
obrigatoriamente no Distrito Federal, para assistência técnica, cobertura de chamadas de
manutenção ou reparo referentes aos equipamentos.
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17.18.10. U�lizar materiais e produtos na execução dos serviços objeto da prestação do serviço
com reconhecida qualidade no mercado especializado, aprovados previamente pelo executor do
contrato.

17.18.11. A contratada deverá ter pleno conhecimento de todas as instalações e os
equipamentos de cada Centro Olímpico..

17.18.12. A contratada responsabilizar-se-á por qualquer dano pessoal ou material causado à
Secretaria de Estado de Esporte do Distrito Federal ou aos seus usuários, em razão da atuação de
seus funcionários, u�lização de materiais, reparos ou quaisquer outras a�vidades por ela
desempenhadas.

17.18.13. É de exclusiva escolha da contratada a mão de obra profissionalmente qualificada
para execução da prestação de serviço no tocante a correção de máquinas, equipamentos,
tubulações e parte elétrica, entre outros serviços vinculados às piscinas e tanques dos Centros
Olímpicos do Distrito Federal.

17.18.14. O  contratante  disponibilizará,  na  data  da  assinatura  do  contrato,  um  Gestor  e
 equipe  técnica  de  apoio,  sendo  o  Gestor  o  responsável  para acompanhar os serviços de
manutenção, bem como atestar a sua qualidade. A contratada deverá prestar a esta equipe todos os
esclarecimentos necessários ao bom entendimento da manutenção a ser desenvolvida na solução
implantada.

 

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

18.1. Nomear Comissão, Executor e suplente do Contrato, quando necessário, dos quais serão
incumbidos às atribuições con�das nas normas de execução orçamentária e financeiras vigentes, e Lei de
Licitações nº 8.666/1993.

18.2. Efetuar o pagamento das faturas apresentadas pela CONTRATADA, conforme cronograma
de desembolso, de acordo com as Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e
Contabilidade do Distrito Federal, após o atesto e aprovação das aquisições.

18.3. Permi�r o acesso dos empregados da CONTRATADA, devidamente iden�ficados, às suas
instalações para entrega dos materiais deste Termo.

18.4. Promover através do executor do contrato ou responsável, o acompanhamento da
perfuração de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Edital, Contrato e Nota de
Empenho.

18.5. Realizar rigorosa conferência das caracterís�cas dos laudos entregues, somente atestando
os documentos das despesas quando comprovada a entrega fiel e correta dos materiais.

18.6. Juntar cópia do instrumento contratual dos equipamentos que es�verem dentro do
período de garan�a, nos casos em que se aplicam.

18.7. Prestar aos funcionários da CONTRATADA todas as informações e esclarecimentos
necessários que eventualmente venham a ser solicitados.

18.8. Aplicar as penalidades cabíveis previstas no respec�vo Edital garan�da prévia defesa.

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

18.10. Exercer a fiscalização da perfuração dos terrenos por servidores especialmente designados
na forma prevista na Lei de Licitações nº 8.666/1993 e suas alterações.

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

18.12. Efetuar o pagamento à CONTRATADA conforme es�pulado neste instrumento.

18.13.  
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19. DO VALOR ESTIMADO

19.1. O valor global es�mado para a prestação do serviço, incluindo mão de obra e fornecimento
de peças,  é de        .

19.2. Entretanto, o valor total es�mado para cada lote será conforme descrição a seguir:

19.3. LOTE 01: R$235.445,24 (duzentos e trinta e cinco mil quatrocentos e quarenta e cinco
reais e vinte e quatro centavos)

19.4. LOTE 02: R$294.306,55 (duzentos e noventa e quatro mil trezentos e seis reais e
cinquenta e cinco centavos)

19.5. LOTE 03: R$ 117.722,62 (cento e dezessete mil setecentos e vinte e dois reais e sessenta e
dois centavos)

 

OBJETO VALOR REFERENCIAL

LOTE Item Descrição
Unidade

de
Medida

Quan�dade
Es�mada

Valor
Unitário

Es�mado
Valor Total Es�mado

Contratação de empresa especializada manutenção da casa de máquinas do Centro Olímpico do
Parque da Vaquejada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Manutenção
preven�va e
corre�va da

casa de
máquinas

serviço 12 

R$
3.500,00

(três mil e
quinhentos

reais)

R$ 42.000,00
(quarenta e dois mil

reais)

02 Fornecimento
de peças Unidade 1 

R$ 16.861,31 (dezesseis mil
oitocentos e sessenta e um reais e

trinta e um centavos)

Contratação de empresa especializada manutenção da casa de máquinas do Centro Olímpico
do Setor O

03

Manutenção
preven�va e
corre�va da

casa de
máquinas

serviço 12

R$
3.500,00

(três mil e
quinhentos

reais)

R$ 42.000,00
(quarenta e dois mil

reais)

04 Fornecimento
de peças Unidade 1

R$ 16.861,31 (dezesseis mil
oitocentos e sessenta e um reais e

trinta e um centavos)

Contratação de empresa especializada manutenção da casa de máquinas do Centro Olímpico
de Brazlândia 

05 Manutenção
preven�va e
corre�va da

serviço 12 R$
3.500,00

(três mil e

R$ 42.000,00
(quarenta e dois mil

reais)
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casa de
máquinas

quinhentos
reais)

06 Fornecimento
de peças unidade 1

R$ 16.861,31 (dezesseis mil
oitocentos e sessenta e um reais e

trinta e um centavos)

Contratação de empresa especializada manutenção da casa de máquinas do Centro Olímpico
de Samambaia

07

Manutenção
preven�va e
corre�va da

casa de
máquinas

serviço 12

R$
3.500,00

(três mil e
quinhentos

reais)

R$ 42.000,00
(quarenta e dois mil

reais)

08 Fornecimento
de peças unidade 1

R$ 16.861,31 (dezesseis mil
oitocentos e sessenta e um reais e

trinta e um centavos)

VALOR TOTAL LOTE 01 

R$235.445,24
(duzentos e trinta e

cinco mil quatrocentos
e quarenta e cinco

reais e vinte e quatro
centavos)

 

 

OBJETO VALOR REFERENCIAL

LOTE Item Descrição
Unidade

de
Medida

Quan�dade
Es�mada

Valor
Unitário

Es�mado
Valor Total Es�mado

Contratação de empresa especializada manutenção da casa de máquinas do Centro Olímpico do
Riacho Fundo I

02

09

Manutenção
preven�va e

corre�va da casa
de máquinas

serviço 12 

R$
3.500,00

(três mil e
quinhentos

reais)

R$ 42.000,00
(quarenta e dois mil

reais)

10 Fornecimento de
peças Unidade 1 

R$ 16.861,31 (dezesseis mil
oitocentos e sessenta e um reais e

trinta e um centavos)

Contratação de empresa especializada manutenção da casa de máquinas do Centro Olímpico
da Estrutural 
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11 Manutenção
preven�va e

corre�va da casa
de máquinas

serviço 12 R$
3.500,00

(três mil e
quinhentos

reais)

R$ 42.000,00
(quarenta e dois mil

reais)

12 Fornecimento de
peças Unidade 1

R$ 16.861,31 (dezesseis mil
oitocentos e sessenta e um reais e

trinta e um centavos)

Contratação de empresa especializada manutenção da casa de máquinas do Centro Olímpico
do Gama 

13

Manutenção
preven�va e

corre�va da casa
de máquinas

serviço 12

R$
3.500,00

(três mil e
quinhentos

reais)

R$ 42.000,00
(quarenta e dois mil

reais)

14 Fornecimento de
peças unidade 1

R$ 16.861,31 (dezesseis mil
oitocentos e sessenta e um reais e

trinta e um centavos)

Contratação de empresa especializada manutenção da casa de máquinas do Centro Olímpico
do Recanto das Emas 

15

Manutenção
preven�va e

corre�va da casa
de máquinas

serviço 12

R$
3.500,00

(três mil e
quinhentos

reais)

R$ 42.000,00
(quarenta e dois mil

reais)

16 Fornecimento de
peças unidade 1

R$ 16.861,31 (dezesseis mil
oitocentos e sessenta e um reais e

trinta e um centavos)

Contratação de empresa especializada manutenção da casa de máquinas do Centro Olímpico
de Santa Maria 

17

Manutenção
preven�va e

corre�va da casa
de máquinas

serviço 12

R$
3.500,00

(três mil e
quinhentos

reais)

R$ 42.000,00
(quarenta e dois mil

reais)

18 Fornecimento de
peças unidade 1

R$ 16.861,31 (dezesseis mil
oitocentos e sessenta e um reais e

trinta e um centavos)

VALOR TOTAL LOTE 02 R$294.306,55
(duzentos e noventa e
quatro mil trezentos e
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seis reais e cinquenta
e cinco centavos)

 

OBJETO VALOR REFERENCIAL

LOTE Item Descrição
Unidade

de
Medida

Quan�dade
Es�mada

Valor Unitário

Es�mado
Valor

Total Es�mado

Contratação de empresa especializada manutenção da casa de máquinas do Centro Olímpico de São
Sebas�ão 

03

 

19
Manutenção

preven�va e corre�va
da casa de máquinas

serviço 12 

R$ 3.500,00
(três mil e

quinhentos
reais)

R$ 42.000,00
(quarenta e

dois mil reais)

20 Fornecimento de
peças Unidade 1 

R$ 16.861,31 (dezesseis mil
oitocentos e sessenta e um reais

e trinta e um centavos)

Contratação de empresa especializada manutenção da casa de máquinas de Planal�na 

21
Manutenção

preven�va e corre�va
da casa de máquinas

serviço 12

R$ 3.500,00
(três mil e

quinhentos
reais)

R$ 42.000,00
(quarenta e

dois mil reais)

22 Fornecimento de
peças Unidade 1

R$ 16.861,31 (dezesseis mil
oitocentos e sessenta e um reais

e trinta e um centavos)

VALOR TOTAL LOTE 03

R$ 117.722,62 (cento e
dezessete mil setecentos e vinte

e dois reais e sessenta e dois
centavos

 

19.6. O valor total es�mado (anual) para o serviço de manutenção corre�va (com o
fornecimento de peças e mão de obra) com o fornecimento de peças fixada pela SINAPI é de
R$647.474,41 (seiscentos e quarenta e sete mil quatrocentos e setenta e quatro reais e quarenta e um
centavos) sendo que a Contratante pagará à Contratada somente os valores correspondentes às peças,
partes e serviços corre�vos que forem efe�vamente u�lizados/executados, conforme previsão con�da
no presente Instrumento.

19.7. Os Itens referentes ao fornecimento de peças deverá está em conformidade com a planilha
SINAPI e o lance ofertado para esses itens deverá levar em consideração o maior desconto ao valor
orçado, tendo o MAIOR DESCONTO como critério de julgamento - para esse item-  e deverá ser somado
ao item referente à mão de obra do serviço (preven�va e corre�va), a fim de compor o valor es�mado
para a contratação.
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19.8. O preço cotado deverá incluir todas e quaisquer despesas necessárias para o fiel
cumprimento do objeto desta contratação, inclusive os custos com  salários,  encargos  sociais,
previdenciários  e  trabalhistas  de  todo  o  pessoal  do  fornecedor,  como  também  transportes  de
 qualquer  natureza,  materiais empregados,  inclusive  ferramentas,  utensílios  e  equipamentos
u�lizados,  depreciação,  aluguéis,  administração,  impostos,  taxas,  emolumentos  e  quaisquer outros
custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pelo fornecedor, conforme
planilha de formação de preços.

19.9. Ressalta-se que o valor es�mado nos itens correspondentes à "manutenção preven�va e
corre�va da casa de máquinas", contemplam AMBAS as manutenções: preven�va E corre�va.

19.10. Destarte, o valor total es�mado para a pretensa contratação é na seguinte classificação de
despesa:

 

Natureza/Elemento de Despesa Valor

Programa de Trabalho: 27.811.6206.4170.0006 -
Manutenção de Espaços Espor�vos - Centros Olímpicos

e Paralímpicos

Natureza de Despesa: 3.3.90.39 - Outros serviços de
terceiros - Pessoa jurídica

Fonte: 100 - Ordinário não vinculado

 R$647.474,41 (seiscentos e quarenta e sete
mil quatrocentos e setenta e quatro reais e

quarenta e um centavos)

20. DO PAGAMENTO

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

20.2. O pagamento será feito conforme as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e
Contábil do Distrito Federal, mediante apresentação de Nota Fiscal da empresa contratada, devidamente
atestada.

20.3. Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administração Pública, 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 n.º
37.121/2016.

 

21. DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

21.1. 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.

21.2. Os membros da referida comissão deverão ter a
experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

21.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base no
Instrumento de Medição de Resultado.

21.4. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos
critérios previstos neste Termo de Referência.

21.5. A fiscalização da execução dos serviços abrange as seguintes ro�nas:

21.5.1. Acompanhar o andamento dos serviços contratados;
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21.5.2. Emi�r pareceres no decorrer da execução contratual, em especial quanto à aplicação
de sanções, alterações, prorrogações e rescisão do contrato;

21.5.3. Supervisionar a prestação dos serviços nos locais determinados neste Termo de
Referência.

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

21.7. Não obstante a contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todo o
objeto deste Termo de Referência, 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.

21.8. Cabe ao fiscal do contrato observar o efe�vo cumprimento do disposto no art. 13 da Lei
Distrital nº 6.112/2018.

 

22. DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO

22.1. Para a prestação dos serviços será formalizado um Contrato Administra�vo estabelecendo
em suas cláusulas todas as condições, garan�as, obrigações e responsabilidades entre as partes, em
conformidade com este Termo de Referência e a proposta de preços da licitante vencedora.

22.2. A  vigência  do  contrato  será  de  12  (doze)  meses,  contados  a  par�r  da  data  de  sua
 assinatura,  podendo  ser  prorrogado,  por  interesse  das partes, por meio de Termo Adi�vo, para os
subsequentes exercícios financeiros, observado o limite estabelecido no Inciso II do art. 57, da Lei nº
8.666, de 1993,após a verificação da real necessidade e com vantagens para o CONTRATANTE na
con�nuidade deste CONTRATO.

 

23. DA GARANTIA CONTRATUAL

23.1. O contratado, no prazo de 10 (dez) dias corridos após a assinatura do Termo de Contrato,
prestará garan�a no valor correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor do Contrato, podendo optar
por qualquer das modalidades previstas no art. 56 da Lei n.º 8.666/93.

 

24. DO REAJUSTE

24.1. Será  admi�do  o  REAJUSTE  do  valor  do  contrato,  com  base  no  Índice  Nacional  de
 Preços  ao  Consumidor  Amplo  –  IPCA  apurado  durante  o período, observada a periodicidade mínima
de 12 (doze) meses, a contar da apresentação da proposta, conforme o Decreto nº 37.121/2016.

 

25. DO INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO

25.1. Nos termos do Anexo VIII-A, da Instrução Norma�va nº 05, de 26 de maio de 2017 do
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, recepcionada no âmbito do GDF pelo Decreto nº
38.934, de 15 de março de 2018, e visando garan�r a qualidade do serviço prestados, será aplicada a
pretensa contratação parâmetros para a medição de resultados, conforme tabela abaixo:

 

TABELA do Percentual de Aplicação sobre cada ocorrência de infração

GRAU CORRESPONDÊNCIA
1 0,2% por dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% por dia sobre o valor mensal do contrato
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3 0,8% por dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% por dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato
6 4,0% por dia sobre o valor mensal do contrato

 

TABELA DE INFRAÇÕES 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU

1 Permi�r situação que crie a possibilidade de causar dano �sico,
lesão corporal ou consequências letais. 6

2 Suspender ou interromper, salvo por mo�vo de força maior ou
caso fortuito, os serviços contratuais. 6

3 Recusar-se a executar o serviço determinado pela fiscalização,
por serviço e por dia 3

Para os itens abaixo deixar de :
4 Zelar pelas instalações dos complexos olímpicos 6

5 Cumprir determinação formal ou instrução de fiscalizador, por
ocorrência 4

6 Cumprir quaisquer dos itens do termo de referência e de seus
Anexos não previstos nesta tabela, por item e por ocorrência. 3

7

Cumprir quaisquer dos itens do termo de referência e seus
Anexos não previstos nesta tabela, após a reincidência

formalmente no�ficada pelo órgão fiscalizador, por item e por
ocorrência

2

8 Atender as demandas rela�vas à prestação dos serviços 1

25.2. Os valores apurados em decorrência de descumprimento dos itens indicados na medição
dos resultados, serão objeto de glosa na fatura da empresa.

25.3. As infrações descritas acima são meramente exemplifica�vas. Situações diversas serão
definidas pelos respec�vos ordenadores de despesas.

25.4. Havendo reincidência de qualquer das infrações o percentual da penalidade será
considerado em dobro.

 

26. DO CONSÓRCIO E DA SUBCONTRATAÇÃO

26.1. A par�cipação de consórcios não será admi�da, uma vez que o objeto a ser adquirido é
amplamente comercializado por diversas empresas no mercado. Tal permissibilidade poderia causar dano
à administração por frustrar o próprio caráter compe��vo da disputa pelo menor preço.

26.2. Pelo  mesmo  fato  não  há  mo�vos  para  se  admi�r  a  subcontratação  compulsória,  de
 forma  a  gerar  outros  instrumentos  contratuais  e consequentemente outras atribuições à
administração pública. Deste modo, é vedada a subcontratação do objeto.

26.3. Registre-se  que  o  beneficio  da  subcontratação  compulsória  deve  ser  afastado  sob
 uma  das  seguintes  jus�fica�vas  dispostas  no  §  11,  da  Lei Distrital nº 4.611/2011: 

II – quando for inviável, sob o aspecto técnico; 
III – quando representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser
contratado, de forma devidamente jus�ficada.

26.4.  Urge ressaltar que, a divisibilidade do certame por itens corresponde a uma licitação e a
um respec�vo contrato, o que não garan�ria maior celeridade e eficiência às várias etapas
procedimentais rela�vas à licitação, a formalização e acompanhamento da execução do serviço, ao
controle dos atos processuais, com reflexos na economia processual e financeira. E, ainda, não atenderia
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ao princípio da eficiência no sen�do de preservar a elevada necessidade de manter a qualidade e nível da
execução e acompanhamento dos serviços.

Luiz Rigolin ressalta que: 
“...  a  subcontratação  deve  revelar-se,  em  princípio  e  antes  de  sua
 materialização,  desejavelmente  vantajosa  para  a  Administração contratante
 e  o  par�cular  contratado,  ou  no  mínimo  indiferente  para  a  Administração
 com  relação  à  contratação  mesma,  ou  seja  'não pior' para o Poder Público
que aquela contratação originária. ”

26.5. Em suma, conforme entendimento do Tribunal de Contas da União - TCU, uma vez
admi�da a subcontratação, esta somente pode alcançar parte do objeto contratado. Inclusive,
recentemente esse Tribunal proferiu julgamento no sen�do de que a subcontratação integral do objeto
pactuado desnatura o certame licitatório e jus fica a apenação do agente que a autorizou. Deste modo,
entende-se que não há formas de divisão do objeto que não seja subcontratar uma outra empresa para
atuar no mesmo local e com mesmo objeto, o que contraria veemente os julgados do TCU.

26.6. Por  todo  exposto,  fica  afastada  a  possibilidade  de  subcontratação  compulsória,  em
 harmonia  com  as  Decisões  n°  2236/2016,  743/2016  e 2943/2010; TCU: Acordão nº 2763/2013-
Plenário.

 

27. DA COTA RESERVADA

27.1. Quanto à previsão do bene�cio da Cota Reservada prevista na Lei Distrital nº 4.611/2011,
que regulamenta no Distrito Federal o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para
microempresas de pequeno porte e microempreendedores individuais, esclarecemos que tal proveito
não se aplica à contratação almejada, deixando de contemplar item exclusivo, tendo em vista que a
logís�ca implícita a ser empregada pressupõe necessidade de pessoa jurídica com capacidade robusta de
insumos para sua execução, em especial no que diz respeito à logís�ca dos recursos a serem empregados
e, ainda, por ser objeto de natureza indivisível.

 

28. DA SUSTENTABILIDADE

28.1. 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, o 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. 

 

29. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

29.1. A disciplina das infrações e sanções administra�vas aplicáveis no curso da licitação e da
execução é aquela prevista no Instrumento Convocatório.

 

30. DO FORO

30.1. O Foro para dirimir eventuais conflitos acerca do presente objeto de contratação deverá
ser o Foro da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF.

 

31. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

31.1. De acordo com que dispõe o Parágrafo único do Decreto nº. 34.031 de 12 de dezembro de
2012, havendo irregularidades neste instrumento, entrar em contato com a Ouvidoria de Combate à
Corrupção, no telefone 0800-6449060.
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31.2. Conforme o disposto no Art. 2° da Lei nº. 5.061 de 8 de março de 2013, o uso ou emprego
da mão de obra infan�l cons�tui mo�vo para a rescisão do contrato e a aplicação de multa, sem prejuízo
das sanções legais cabíveis.

31.3. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais acréscimos ou
supressões que se fizerem necessárias até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial (Lei n.º
8.666/1993, Art. 65 §§ 1º e 2º);

31.4. Demais fundamentações e exigências legais se farão constar em Termo de Edital e
posterior Contrato firmado entre a CONTRATANTE e CONTRATADA.

 

32. DOS ANEXOS

32.1. Fazem parte do presente Termo de Referência, os seguintes anexos:

      ANEXO I – Modelo de Declaração de Vistoria;

      ANEXO II - Modelo de Abstenção de Vistoria;

ANEXO III - Modelo ro�na de manutenção preven�va 

ANEXO IV - Modelo de check list do executor 

ANEXO V - Demonstra�vo de piscinas e locais 

ANEVO VI - Demonstra�vo de equipamentos e peças  

ANEXO VII - Projetos 

 

Elaborado por Equipe de Planejamento da Contratação:

Ana Gabriela de Oliveira Barreto 

Eng. Civil CREA 26715/D-DF

Membro

 

João de Deus Costa Filho

Eng. Civil CREA 13.102/D-DF

Membro 

 

Anna Carolina Montenegro Nunes Sales

Membro

 

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.

 

CLEMILTON OLIVEIRA RODRIGUES JÚNIOR

Subsecretário de Administração Geral

 

 

ANEXO I

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA
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Cer�fico    sob  as  penas  da  lei  que  a  empresa_______________________,  inscrita  no  Cadastro
 Nacional  de  Pessoa  Jurídica,  CNPJ/MF  sob  o  número _______________________,  com sede
 na_________________  _____________________,  por  intermédio  de  seu  representante  legal,  o(a)
 Senhor(a)_______________________________, infra-assinado, portador da carteira de iden�dade
número_______________, expedida pela____________e do cadastro de  Pessoa  Física,  CPF/MF,  sob  o
 número_____________________  visitou  as  dependências  da  Secretaria de  Estado  de  Esporte e
Lazer, tomando conhecimento dos locais onde serão prestados os serviços objeto do Termo de
 Referência (manutenção preven�va mensal e corre�va no Sistema do conjunto de equipamentos
das piscinas e tanque dos Centros Olímpicos do Distrito Federal (CO),  incluindo assistência técnica, mão
de obra e suporte técnico especializado para o funcionamento desse conjunto de equipamentos e seus
componentes, com o fornecimento de peças e todos insumos necessários para o adequado
funcionamento das piscinas e tanques), estando plenamente consciente da infraestrutura que tem a
disposição e das condições para a prestação dos serviços.

 

Brasília, DF, ____ de ____________ de ______. 
  

_______________________________________ 
Representante da Empresa

 

 

ANEXO II 
 MODELO DE DECLARAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE VISTORIA

  
Declaro  que,  em  ___/___/2022,  a  empresa
 ____________________________________________________________________________,  CNPJ
nº______________________,  sediada
 no__________________________________________________________________  está  ciente  que
 não  poderá  alegar desconhecimento das condições dos locais de execução dos serviços referentes ao
objeto do Termo de Referência.

 

 
  

Brasília, ___ de ___________ de 2022. 
  

____________________________________________ 
Representante da Empresa 

 

 

 

ANEXO III - MODELO ROTINADE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

Demonstra�vo Ro�na de manutenção (94229691)

ANEXO IV - MODELO DE CHECK LIST DO EXECUTOR 

Checklist - Executor de Contrato ro�nas mensais e trimestrais (94227768)

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE PISCINAS E LOCAIS 

Demonstra�vo Piscinas e Locais (94229488)

ANEVO VI - DEMONSTRATIVO DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS  
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Demonstra�vo Equipamentos e peças (94421393)

ANEXO VII - PROJETOS

Projeto Casa de Máquinas (94412101), Projeto Detalhamento Sistema Casa de Máquinas
(94414960), Projeto Sistema Hidráulico Piscina Infan�l (94415479) e Projeto Sistema Hidráulico Piscina

Semi-Olímpica (94416325)

 

Documento assinado eletronicamente por CLEMILTON OLIVEIRA RODRIGUES JÚNIOR -
Matr.0277624-3, Subsecretário(a) de Administração Geral, em 01/09/2022, às 15:38, 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 ANA GABRIELA DE OLIVEIRA BARRETO -
Matr.0277611-1, Membro da Equipe, em 01/09/2022, às 15:45, 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 JOÃO DE DEUS DA COSTA FILHO - Matr.0277603-0,
Membro da Equipe, em 01/09/2022, às 15:46, 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 ANNA CAROLINA MONTENEGRO NUNES SALES -
Matr.0280257-0, Membro da Equipe, em 01/09/2022, às 16:05, 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.
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            GOVERNO
SECRETARIA DE ESTADO

Subsecretaria

Da descrição dos serviços
 

Item Serviços de Manutenção

1 Instalações 

1.1 Sistema hidráulico

1.1.1 
Inspecionar alimentação, distribuição e saída de
todos os componentes

1.1.2 Inspecionar válvulas

1.1.3 
Verificar existências
componentes

1.1.4 
Verificar o vazamento de água em paredes, pisos e
tetos e registrar

1.1.5 
Verificação dos
dosamento e ações

1.1.6 
Verificação da pressão dos filtros na entrada/saída, e
necessárias ações

1.1.7 
Limpeza dos pré
circulação dos

1.1.8 
Execução de trocas
circulação dos

 
1.1.9 

Verificação da
limpeza de todo material de doseamento e injeção de
produtos 

1.1.10 Verificação da limpeza

1.2 Controladores

1.2.1 Inspeção do funcionamento dos

1.2.2 
Verificação do set
ações corretivas

1.2.3 
Medições manuais com fotómetro calibrado para
comprovação dos

1.2.4 
Alteração e correção
programação,

1.2.5 Inspeção visual

1.2.6 
Recolocação,
sondas de cloro

1.2.7 Calibração das

1.2.8 Teste a todos

1.3 Bombas dosadoras

1.3.1 Inspeção do bom

1.3.2 
Inspeção e inibição de derrames nas válvulas de
injeção e sucção

1.3.3 Inspeção as válvulas

1.3.4 Confirmação

1.3.5 
Confirmação,
bombas 

1.3.6 Inspeção da 

OVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Subsecretaria de Administração Geral 
 

serviços a serem realizados e periodicidade de manutenção

de Manutenção Preventiva Mensal 

 hidráulicas 

hidráulico e componentes  

Inspecionar alimentação, distribuição e saída de 
componentes hidráulicos 

 
X 

válvulas e registros X 

existências de infiltrações e vazamentos nos 
componentes hidráulicos X 

Verificar o vazamento de água em paredes, pisos e 
registrar ações corretivas necessárias X 

dos controladores e do sistema de 
dosamento e ações corretivas necessárias X 

Verificação da pressão dos filtros na entrada/saída, e 
ações corretivas X 

Limpeza dos pré-filtros de todas as bombas de 
circulação dos circuitos das piscinas X 

de trocas de funcionamento das bombas de 
circulação dos circuitos das piscinas X 

da execução da manutenção preventiva e 
limpeza de todo material de doseamento e injeção de 

 
X 

da limpeza das cubas dos químicos X 

Controladores 

do funcionamento dos controladores X 
Verificação do set-point e execução das necessárias 

corretivas X 

Medições manuais com fotómetro calibrado para 
comprovação dos valores das sondas 

 

correção dos parâmetros de 
programação, sempre que necessário 

 

visual e verificação da limpeza das sondas X 
Recolocação, sempre que necessário, de gel nas 

cloro X 

Calibração das sondas de cloro, pH  

todos os alarmes e funções dos controladores X 

dosadoras 

do bom funcionamento X 
Inspeção e inibição de derrames nas válvulas de 

sucção das cabeças das bombas X 

válvulas sugadoras e de pé X 

Confirmação das porcentagens do doseamento X 
Confirmação, em manual, do funcionamento das 

X 

 eficácia das membranas X 

FEDERAL 

manutenção preventiva: 

 Trimestral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

X 
 

 

 

 

 

 

 



1.3.7 
Inspeção do estado dos tubos e condução dos 
químicos X 

 

1.3.8 
Inspeção da limpeza das válvulas sugadoras e 
injetoras de todo o circuito de injeção/sucção X 

 

1.3.9 Teste geral das funções/comandos das bombas X  

1.3.10 Verificação de todos os o-rings/vedantes X  

1.4 Válvulas diversas 

1.4.1 Inspeção de fugas X  

1.4.2 Inspeção de mecânica de funcionamento X  

1.4.3 
Inspeção do estado dos manípulos, execução das 
necessárias ações corretivas X 

 

1.4.4 
Realização de manobras em todas as válvulas para 
detectar prisões 

 
X 

1.5 Sistema de aquecimento 

1.5.1 Inspeção do funcionamento X  

1.5.2 Inspeção das pressões de funcionamento X  

1.5.3 Inspeção das ações de ligar e desligar em automático X  

 
1.5.4 

Controle dos valores de saída e de retorno, 
verificação das bombas de circulação de circuitos 
primários 

 
X 

 

1.5.5 Verificações da troca de calor  X 

1.6 Bombas circuladoras 

1.6.1 
Verificação do estado de funcionamento de todas as 
bombas circuladoras X 

 

1.6.2 Verificação da execução da rotatividade das bombas  X 

1.6.3 Verificação da limpeza dos pré-filtros das bombas X  

1.7 Filtros 

1.7.1 Verificação dos bumps X  

1.7.2 Controle das pressões X  

1.7.3 Controle das pressões de ar do compressor X  

1.7.4 Verificação de fugas   

2 Instalações elétricas 

2.1 Sistema elétrico e componentes  

2.1.1 Inspeção visual X  

2.1.2 Inspeção termográfica  X 

2.1.3 
Revisão completa do painel e reaperto de todas as 
conexões 

 
X 

2.1.4 Limpeza dos painéis de comando 
  

2.2 
Quadro Geral de Baixa Tensão, quadros de distribuição e quadros de 
comando 

2.2.1 Verificar a distribuição de cargas entre fases X  

 
2.2.2 

Limpar, inspecionar, substituir ou ajustar os 
armários, barramentos, conectores, equipamentos e 
ferragens 

  
X 

2.2.3 
Inspecionar o isolamento dos cabos e fios de 
circuitos 

 
X 

2.2.4 
Ler e registrar os instrumentos de medição, inclusive 
entrada de energia estabilizada no QGBT X 

 

2.2.5 Realizar a medição de tensão nominal X  

2.2.6 Iluminação Geral da Casa de Máquinas  X 

2.2.7 Limpar e inspecionar luminárias em geral  X 

2.2.8 
Verificar e substituir as lâmpadas e reatores de todas 
as luminárias X 

 

2.2.9 Limpar e inspecionar interruptores e tomadas  X 



2.3 SPDA e Aterramento 

2.3.1 Inspecionar os componentes do SPDA e aterramento  X 

2.3.2 
Verificar a resistência de aterramento, mantendo-a 
dentro dos limites normalizados 

 
X 

2.4 Rede elétrica 

2.3.4 Limpar e inspecionar as caixas de passagem  X 

2.5 MOTORES e conjuntos MOTOR-BOMBA 

2.5.1 Inspecionar e ajustar os motores e conjuntos motor- 
bomba X 

 

2.5.2 
Limpar filtros, válvula de pé de crivo da linha de 
succção das motor-bombas 

 
X 

2.6 Outros 

2.6.1 Registrar ocorrências de falhas para correções X  

2.6.2 Verificação de vibrações e ruídos X  

2.6.3 Lubrificação de equipamentos e peças  X 

2.6.4 
Inspeção de mecanismos, instrumentos e motores de 
acionamento 

 
X 

2.6.5 Reaperto geral de parafusos e conexões  X 

 
2.6.6 

Substituir rolamento, selo mecânico, rotor, capacitor, 
realizar lubrificação geral, pintura e aplicação de 
verniz 

  
X 

2.6.7 Registrar ocorrências de falhas para correções X  

2.6.8 
Limpeza de demais equipamentos/peças não 
especificados X 

 

 
 

 
 

 



            GOVERNO
SECRETARIA DE ESTADO

Subsecretaria

Da descrição dos serviços
É necessário informar que o executor do presente contrato devera preencher o Check 
List abaixo com as opções “FEITO” “NÃO FEITO” “FEITO PARCIALMENTE” e ainda, os 

itens os quais não forem preenchidos com “FEITO” deverão estar de acompanhados das 

 

Item Serviços de Manutenção 

1 Instalações hidráulicas 

1.1 Sistema hidráulico e componentes

1.1.1 
Inspecionar alimentação, distribuição e saída de
todos os componentes hidráulicos

1.1.2 Inspecionar válvulas e registros

1.1.3 
Verificar existências de infiltrações
componentes hidráulicos 

1.1.4 
Verificar o vazamento de água em paredes, pisos e
tetos e registrar ações corretivas

1.1.5 
Verificação dos controladores
dosamento e ações corretivas

1.1.6 
Verificação da pressão dos filtros na entrada/saída, e
necessárias ações corretivas

1.1.7 
Limpeza dos pré-filtros de todas as 
circulação dos circuitos das

1.1.8 
Execução de trocas de funcionamento das
circulação dos circuitos das

 
1.1.9 

Verificação da execução da
limpeza de todo material de doseamento e 
produtos 

1.1.10 Verificação da limpeza das

1.2  Controladores

1.2.1 Inspeção do funcionamento dos

1.2.2 
Verificação do set-point e execução das necessárias
ações corretivas 

1.2.3 
Medições manuais com fotómetro calibrado para
comprovação dos valores das

1.2.4 
Alteração e correção dos parâmetros
programação, sempre que necessário

1.2.5 Inspeção visual e verificação

1.2.6 
Recolocação, sempre que necessário,
sondas de cloro 

1.2.7 Calibração das sondas de cloro, pH

1.2.8 Teste a todos os alarmes e 

1.3  Bombas dosadoras

1.3.1 Inspeção do bom funcionamento

1.3.2 
Inspeção e inibição de derrames nas válvulas de
injeção e sucção das cabeças

1.3.3 Inspeção as válvulas sugadoras

OVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Subsecretaria de Administração Geral 
 

serviços a serem realizados e periodicidade de manutenção
É necessário informar que o executor do presente contrato devera preencher o Check 
List abaixo com as opções “FEITO” “NÃO FEITO” “FEITO PARCIALMENTE” e ainda, os 

itens os quais não forem preenchidos com “FEITO” deverão estar de acompanhados das 
devidas jstificativas do executor. : 

 Preventiva Mensal Realizado 

componentes   

Inspecionar alimentação, distribuição e saída de 
hidráulicos 

 
X 

 

registros X  

de infiltrações e vazamentos nos 
X 

 

Verificar o vazamento de água em paredes, pisos e 
corretivas necessárias X 

 

controladores e do sistema de 
corretivas necessárias X 

 

Verificação da pressão dos filtros na entrada/saída, e 
corretivas X 

 

filtros de todas as bombas de 
das piscinas X 

 

funcionamento das bombas de 
das piscinas X 

 

da manutenção preventiva e 
limpeza de todo material de doseamento e injeção de 

 
X 

 

das cubas dos químicos X  

Controladores 

do funcionamento dos controladores X  

point e execução das necessárias 
X 

 

Medições manuais com fotómetro calibrado para 
das sondas 

 
 

parâmetros de 
sempre que necessário 

 
 

verificação da limpeza das sondas X  

necessário, de gel nas 
X 

 

cloro, pH   

 funções dos controladores X  

dosadoras 

funcionamento X  

inibição de derrames nas válvulas de 
cabeças das bombas X 

 

sugadoras e de pé X  

FEDERAL 

manutenção preventiva 
É necessário informar que o executor do presente contrato devera preencher o Check 
List abaixo com as opções “FEITO” “NÃO FEITO” “FEITO PARCIALMENTE” e ainda, os 

itens os quais não forem preenchidos com “FEITO” deverão estar de acompanhados das 

Realizado  Trimestral Realizado 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

  

X  

X  

  

  

X  
  

 
  

  

  



1.3.4 Confirmação das porcentagens do doseamento X    

1.3.5 
Confirmação, em manual, do funcionamento das 
bombas X 

   

1.3.6 Inspeção da eficácia das membranas X    

1.3.7 
Inspeção do estado dos tubos e condução dos 
químicos X 

   

1.3.8 
Inspeção da limpeza das válvulas sugadoras e 
injetoras de todo o circuito de injeção/sucção X 

   

1.3.9 Teste geral das funções/comandos das bombas X    

1.3.10 Verificação de todos os o-rings/vedantes X    

1.4  Válvulas diversas  

1.4.1 Inspeção de fugas X    

1.4.2 Inspeção de mecânica de funcionamento X    

1.4.3 
Inspeção do estado dos manípulos, execução das 
necessárias ações corretivas X 

   

1.4.4 
Realização de manobras em todas as válvulas para 
detectar prisões 

 
 X  

1.5  Sistema de aquecimento  

1.5.1 Inspeção do funcionamento X    

1.5.2 Inspeção das pressões de funcionamento X    

1.5.3 Inspeção das ações de ligar e desligar em automático X    

 
1.5.4 

Controle dos valores de saída e de retorno, 
verificação das bombas de circulação de circuitos 
primários 

 
X 

   

1.5.5 Verificações da troca de calor   X  

1.6  Bombas circuladoras  

1.6.1 
Verificação do estado de funcionamento de todas as 
bombas circuladoras X 

   

1.6.2 Verificação da execução da rotatividade das bombas   X  

1.6.3 Verificação da limpeza dos pré-filtros das bombas X    

1.7  Filtros  

1.7.1 Verificação dos bumps X    

1.7.2 Controle das pressões X    

1.7.3 Controle das pressões de ar do compressor X    

1.7.4 Verificação de fugas     

2  Instalações elétricas  

2.1 Sistema elétrico e componentes    

2.1.1 Inspeção visual X    

2.1.2 Inspeção termográfica   X  

2.1.3 
Revisão completa do painel e reaperto de todas as 
conexões 

 
 X  

2.1.4 Limpeza dos painéis de comando 
    

2.2 
 Quadro Geral de Baixa Tensão, quadros de distribuição e quadros de 

comando 
 

2.2.1 Verificar a distribuição de cargas entre fases X    

 
2.2.2 

Limpar, inspecionar, substituir ou ajustar os 
armários, barramentos, conectores, equipamentos e 
ferragens 

   
X 

 

2.2.3 
Inspecionar o isolamento dos cabos e fios de 
circuitos 

 
 X  

2.2.4 
Ler e registrar os instrumentos de medição, inclusive 
entrada de energia estabilizada no QGBT X 

   

2.2.5 Realizar a medição de tensão nominal X    

2.2.6 Iluminação Geral da Casa de Máquinas   X  



2.2.7 Limpar e inspecionar luminárias em geral   X  

2.2.8 
Verificar e substituir as lâmpadas e reatores de todas 
as luminárias X 

   

2.2.9 Limpar e inspecionar interruptores e tomadas   X  

2.3  SPDA e Aterramento  

2.3.1 Inspecionar os componentes do SPDA e aterramento   X  

2.3.2 
Verificar a resistência de aterramento, mantendo-a 
dentro dos limites normalizados 

 
 X  

2.4  Rede elétrica  

2.3.4 Limpar e inspecionar as caixas de passagem   X  

2.5  MOTORES e conjuntos MOTOR-BOMBA  

2.5.1 Inspecionar e ajustar os motores e conjuntos motor- 
bomba X 

   

2.5.2 
Limpar filtros, válvula de pé de crivo da linha de 
succção das motor-bombas 

 
 X  

2.6  Outros  

2.6.1 Registrar ocorrências de falhas para correções X    

2.6.2 Verificação de vibrações e ruídos X    

2.6.3 Lubrificação de equipamentos e peças   X  

2.6.4 
Inspeção de mecanismos, instrumentos e motores de 
acionamento 

 
 X  

2.6.5 Reaperto geral de parafusos e conexões   X  

 
2.6.6 

Substituir rolamento, selo mecânico, rotor, capacitor, 
realizar lubrificação geral, pintura e aplicação de 
verniz 

   
X 

 

2.6.7 Registrar ocorrências de falhas para correções X    

2.6.8 
Limpeza de demais equipamentos/peças não 
especificados X 
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Da descrição

As dimensões e quantidades

Centro
Piscina Semi
Dimensões 25,0m x 12,5m com
2,2m

Piscina
Dimensões 8,0m x 8,0m com 0,75m
de profundidade

Centro
Piscina Semi
Dimensões 25,0m x 12,5m com
2,2m

Piscina
Dimensões 8,0m x 8,0m com 0,75m
de profundidade

Centro
Piscina Semi
Dimensões 25,0m x 12,5m com
2,2m

Piscina
Dimensões 8,0m x 8,0m com 0,75m
de profundidade

Centro
Piscina Semi
Dimensões 25,0m x 12,5m com
2,2m

Centro
Piscina Semi
Dimensões 25,0m x 12,5m 
2,2m

Piscina
Dimensões 8,0m x 8,0m com 0,75m
de profundidade

Centro
Piscina
Dimensões 16m x 16m com 5,5m de
profundidade

Piscina
Dimensões 12,5m x 25m com 2,2m
de profundidade

Centro
Piscina Semi
Dimensões 25,0m x 12,5m com
2,2m
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descrição das piscinas e localidades dos Centros Olímpicos 
 

quantidades de Piscinas em cada localidade são as seguintes: 

Locais Quantidade 
Centro Olímpico do Parque da Vaquejada 
Piscina Semi-Olímpica 
Dimensões 25,0m x 12,5m com 
2,2m de profundidade 

 
1 

Piscina Infantil 
Dimensões 8,0m x 8,0m com 0,75m 

profundidade 

 
1 

Centro Olímpico do Setor O 
Piscina Semi-Olímpica 
Dimensões 25,0m x 12,5m com 
2,2m de profundidade 

 
2 

Piscina Infantil 
Dimensões 8,0m x 8,0m com 0,75m 

profundidade 

 
1 

Centro Olímpico do Samambaia 
Piscina Semi-Olímpica 
Dimensões 25,0m x 12,5m com 
2,2m de profundidade 

 
2 

Piscina Infantil 
Dimensões 8,0m x 8,0m com 0,75m 

profundidade 

 
1 

Centro Olímpico do Riacho Fundo I 
Piscina Semi-Olímpica 
Dimensões 25,0m x 12,5m com 
2,2m de profundidade 

 
1 

Centro Olímpico da Estrutural 
Piscina Semi-Olímpica 
Dimensões 25,0m x 12,5m com 
2,2m de profundidade 

 
2 

Piscina Infantil 
Dimensões 8,0m x 8,0m com 0,75m 

profundidade 

 
1 

Centro Olímpico do Gama 
Piscina - Tanque Salto 
Dimensões 16m x 16m com 5,5m de 
profundidade 

 
1 

Piscina Semi-Olímpica 
Dimensões 12,5m x 25m com 2,2m 

profundidade 

 
1 

Centro Olímpico do Recanto das Emas 
Piscina Semi-Olímpica 
Dimensões 25,0m x 12,5m com 
2,2m de profundidade 

 
1 

FEDERAL 

 



 

 

 
 

 
 

Piscina Infantil 
Dimensões 8,0m x 8,0m com 0,75m 
de profundidade 

 
1 

Locais Quantidade 
Centro Olímpico de Santa Maria 
Piscina Semi-Olímpica 
Dimensões 25,0m x 12,5m com 2,2m 
de profundidade 

 
1 

Piscina Infantil 
Dimensões 8,0m x 8,0m com 0,75m 
de profundidade 

 
1 

Centro Olímpico de São Sebastião 
Piscina Semi-Olímpica 
Dimensões 25,0m x 12,5m com 2,2m 
de profundidade 

 
2 

Piscina Infantil 
Dimensões 8,0m x 8,0m com 0,75m 
de profundidade 

 
1 

Centro Olímpico de Planaltina 
Piscina Semi-Olímpica 
Dimensões 25,0m x 12,5m com 2,2m 
de profundidade 

 
1 

Piscina Infantil 
Dimensões 8,0m x 8,0m com 0,75m 
de profundidade 

 
1 

Centro Olímpico de Brazlândia 
Piscina Semi-Olímpica 
Dimensões 25,0m x 12,5m com 2,2m 
de profundidade 

 
1 

Piscina Infantil 
Dimensões 8,0m x 8,0m com 0,75m 
de profundidade 

 
1 



 
 
 

Os endereços dos Centros Olímpicos estão relacionados abaixo: 
 

Nº Unidades Endereço 

1 Centro Olímpico de Brazlândia QD AE A LT 22 
 

2 
Centro Olímpico do Parque da 

Vaquejada 
Parque da Vaquejada, QNP 21, Conj. J AE 01 Sol Nascente - 
Ceilândia/DF 

3 Centro Olímpico do Setor O QNO 09, Conj. 01, lote 01 – Ceilândia/DF 

4 Centro Olímpico de Estrutural Setor SCIA, Q. 8 - Parque Urbano AE. 01, Estrutural 

5 Centro Olímpico do Gama AE, 1 - Setor Central, Gama/DF (Estádio Bezerrão) 
 

6 
 
Centro Olímpico de Planaltina 

Q. 1, Conj. C - AE Setor Adm. – Modulo Esportivo, 
Planaltina/DF 

 
7 

Centro Olímpico de Recanto das 
Emas 

 
Sub Centro 400/600 Ponte Alta 604, Recanto das Emas/DF 

 
8 

 
Centro Olímpico de Samambaia 

AE 01 – QS 119 - Centro Urbano Sub/Centro, Oeste 
Samambaia 

9 Centro Olímpico de Santa Maria Parque Urbano QD 03, Santa Maria 

10 Centro Olímpico Riacho Fundo I QS 16, lote F, Riacho Fundo I. 

11 Centro Olímpico São Sebastião QD 01, Bairro São Bartolomeu, São Sebastião 
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Dos equipamentos: 
 

Centro

Item Equipamento

1 Hipoclorador

2 Quadros

3 Filtro alta vazão

5 Bombas dos 
 Bomba

6 Bomba

7 Aquecedor

 
Centro 

Item Equipamento
 Hipoclorador
 Quadros
 Filtro alta vazão
 Filtro alta vazão
 Bombas dos 
 Bomba
 Bomba
 Aquecedor

 
Centro

Item Equipamento
 Hipoclorador
 Quadros
 Filtro alta vazão
 Filtro alta vazão c/ areia
 Bombas dos 
 Bombas dos 
 Bomba
 Bomba
 Aquecedor
 Aquecedor

 
Centro

Item Equipamento
 Hipoclorador
 Quadro
 Quadro
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Centro Olímpico e Paralímpico de Brazlândia 

Equipamento Descrição

Hipoclorador gasoso 2kg/h EPEX 

Quadros elétricos STECK

vazão c/ areia 19/25 ALBACETE

 aquecedores elétricos WEG 3cv

Bomba de filtração ALBACETE

Bomba de filtração BOGUES

Aquecedor elétrico Sodramar SD160

 Olímpico e Paralímpico do Parque da Vaquejada 

Equipamento Descrição

Hipoclorador gasoso 2kg/h EXATTA

Quadros elétricos não especificado

Filtro alta vazão c/ areia 19/25 EPEX/RR95 3,04cv

Filtro alta vazão c/ areia 19/25 EPEX/RR95 0,76cv

 aquecedores elétricos WEG Plus 

Bomba de filtração WEG 1cv

Bomba de filtração WEG 8cv

Aquecedor elétrico Sodramar SD160C

Centro Olímpico e Paralímpico do Setor O 

Equipamento Descrição

Hipoclorador gasoso 2kg/h não especificado

Quadros elétricos FULL GAUGE CONTROLES

vazão c/ areia grande 19/25 Albacete A236

vazão c/ areia pequena 19/25 Albacete A225

 aquecedores elétricos WEG 2cv

 aquecedores elétricos VOGES 30PT56

Bomba de filtração WEG 1cv

Bomba de filtração VOGES 7,5cv

Aquecedor elétrico JELLYFISH BC 

Aquecedor elétrico JELLYFISH BC 

Centro Olímpico e Paralímpico da Estrutural 

Equipamento Descrição

Hipoclorador gasoso 2kg/h Pool basic evo 

Quadro elétrico Modular 630k

Quadro elétrico Sob steel box

FEDERAL 

Descrição QTD 

 1 

STECK 3 

ALBACETE 2 

WEG 3cv 2 

ALBACETE 2 

BOGUES 2 

SD160 4 

 

Descrição QTD 

EXATTA 2 

não especificado 5 

3,04cv 2 

0,76cv 1 

3cv 2 

1cv 2 

8cv 2 

SD160C 4 

Descrição QTD 

não especificado 2 

CONTROLES 5 

Albacete A236 4 

Albacete A225 1 

WEG 2cv 2 

VOGES 30PT56 1cv 1 

1cv 1 

7,5cv 4 

 150 TAG 6 

 50 MAG 1 

Descrição QTD 

 double 3 

630k 1 

box 1 



 Quadro elétrico FD 160 1 
 Filtro alta vazão c/ areia grande 19/25 Albacete A236 4 
 Filtro alta vazão c/ areia pequena 19/25 Albacete A225 1 
 Bombas dos aquecedores elétricos Albacete 5cv APP9-T 2 
 Bombas dos aquecedores elétricos Albacete 3 cv 1 
 Bomba de filtração Albacete APP9-T 2 
 Bomba de filtração Albacete 3 cv 1 
 Aquecedor elétrico Sodramar SD160 3 

 
Centro Olímpico e Paralímpico do Gama 

Item Equipamento Descrição QTD 
 Hipoclorador gasoso 2kg/h não especificado 1 
 Quadros elétricos SOTEL 2 
 Filtro alta vazão c/ areia 19/25 ALBACETE 4 
 Bomba de filtração VOGUES 4 

 
Centro Olímpico e Paralímpico de Planaltina 

Item Equipamento Descrição QTD 
 Quadro elétrico não especificado 1 
 Filtro alta vazão c/ areia grande 19/25 Albacete A236 2 
 Filtro alta vazão c/ areia pequena 19/25 Albacete A225 1 
 Bombas dos aquecedores elétricos WEG 4 
 Bomba de filtração WEG 4 
 Aquecedor elétrico Sodramar SD160 5 

 
Centro Olímpico e Paralímpico do Recanto das Emas 

Item Equipamento Descrição QTD 
 Quadro elétrico Steck 3 
 Filtro alta vazão c/ areia grande 19/25 Albacete A236 2 
 Filtro alta vazão c/ areia pequena 19/25 Albacete A225 1 
 Bombas dos aquecedores elétricos ALBACETE 2 
 Bomba de filtração não especificado 4 
 Aquecedor elétrico Sodramar SD160 4 

 
Centro Olímpico e Paralímpico de Samambaia 

Item Equipamento Marca/modelo QTD 

1 Hipoclorador gasoso 2kg/h EPEX 3 
 Quadro elétrico STECK 1 
 Quadro elétrico WOLTEC - trif. 380v 60hz 1 

2 Quadro elétrico CEMAR 2 

3 Filtro alta vazão c/ areia grande 19/25 Albacete A236 4 

4 Filtro alta vazão c/ areia pequena 19/25 Albacete A225 4 

7 Bombas dos aquecedores elétricos/filtragem Albacete 5cv APP9-T 4 

8 Bombas dos aquecedores elétricos/filtragem Albacete 1 cv APP4-M 6 

9 Aquecedor elétrico Sodramar SD160 4 

10 Aquecedor elétrico Sodramar SD160C 2 

11 Aquecedor elétrico Sodramar SD105 1 

Centro Olímpico e Paralímpico de Santa Maria 



Item Equipamento Descrição QTD 
 Quadro elétrico não especificado 3 
 Filtro alta vazão c/ areia 19/25 ALBACETE 3 
 Bombas dos aquecedores elétricos ALBACETE 2 
 Bomba de filtração ALBACETE 3 
 Aquecedor elétrico Sodramar SD 160 4 

 
Centro Olímpico e Paralímpico do Riacho Fundo I 

Item Equipamento Descrição QTD 
 Hipoclorador gasoso 2kg/h EXATTA 1 
 Quadro elétrico não especificado 3 
 Filtro alta vazão c/ areia 19/25 EPEX/RR95 2 
 Bombas De filtragem/aquecedor elétrico WEG Plus 2 
 Aquecedor elétrico Sodramar SD160 3 

 
Centro Olímpico e Paralímpico de São Sebastião 

Item Equipamento Descrição QTD 
 Hipoclorador gasoso 2kg/h EXATTA 3 
 Quadros elétricos WOLTEC - trif. 380v 60hz 2 
 Quadros elétricos SMAR 1 
 Quadros elétricos JDMN 1 
 Filtro alta vazão c/ areia grande 19/25 Albacete A236 4 
 Filtro alta vazão c/ areia pequena 19/25 Albacete A225 1 
 Bombas De filtragem/aquecedor elétrico Albacete 5cv APP9-T 2 
 Bombas De filtragem/aquecedor elétrico Albacete 1 cv APP4-M 2 
 Bombas De filtragem/aquecedor elétrico WEG mod: 1.0CU-W485 2 
 Aquecedor elétrico Sodramar SD160 7 



Das peças: 

RELAÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO - REFERENTE A CASA DE 
MAQUINAS DOS COPs 

BASE : SINAPI - 06/2022 

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTDE 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

(R$) (R$) 

1 106 Adaptador de PVC soldável 
100mm 

und 2 
467,69 935,38 

2 95 Adaptador de PVC sóldavel 
20mm 

und 3 
12,24 36,72 

3 96 Adaptador de PVC sóldavel 
25mm 

und 3 
14,08 42,24 

4 97 Adaptador de PVC soldável 
40mm 

und 3 
18,28 54,84 

5 99 Adaptador de PVC soldável 
50mm 

und 2 
29,88 59,76 

6 100 Adaptador de PVC soldável 
60mm 

und 2 
41,69 83,38 

7 83 Adaptador de PVC soldável 
75mm 

und 1 
220,51 220,51 

8 107 Adaptador PVC solda e rosca 
20mm × ½” 

und 2 
0,90 1,80 

9 65 Adaptador PVC solda e rosca 
25mm × ¾ " 

und 2 
1,11 2,22 

10 108 Adaptador PVC solda e rosca 
32mm × 1" 

und 2 
2,30 4,60 

11 109 Adaptador PVC solda e rosca 
40mm × 1" ¼ 

und 2 
4,38 8,76 

12 112 Adaptador PVC solda e rosca 
50mm × 1"½ 

und 2 
5,58 11,16 

13 113 Adaptador PVC solda e rosca 
60mm × 2" 

und 2 
15,15 30,30 

14 39138 Braçadeira galv. Simples 19mm 
¾” 

und 10 
0,72 7,20 

15 39139 Braçadeira galv. Simples 25mm 
1” 

und 10 
0,99 9,90 

16 39141 Braçadeira galv. Simples 38mm 
1 ½” 

und 10 
1,31 13,10 

17 39142 Braçadeira galv. Simples 51mm 
2” 

und 10 
1,94 19,40 

18 39143 Braçadeira galv. Simples 64mm 
2 ½” 

und 10 
2,70 27,00 

19 39144 Braçadeira galv. Simples 76mm 
3” 

und 10 
3,15 31,50 

20 392 Braçadeira tipo D ½" e 
parafuso de fixação 

und 15 
1,59 23,85 



21 39128 Braçadeira tipo D ¾” e cunha 
de fixação 

und 15 
1,69 25,35 

22 393 Braçadeira tipo d 1" e parafuso 
de fixação 

und 5 
1,90 9,50 

23 39132 Braçadeira tipo D 2” e parafuso 
de fixação 

und 5 
3,39 16,95 

24 39134 Braçadeira tipo D 3" e parafuso 
de fixação 

und 10 
5,65 56,50 

25 779 Bucha de redução ¾” para ½” 
FG 

und 2 
7,24 14,48 

26 789 Bucha de redução 1 ¼” × 1” FG und 2 16,68 33,36 

27 770 Bucha de redução 1 ½” 1 × ¼” 
FG 

und 2 
6,01 12,02 

28 765 Bucha de redução 1” para 
¾”FG und 2 10,49 20,98 

29 287 Bucha de redução 110 × 75mm 
PVC 

und 2 
44,65 89,30 

30 831 Bucha de redução 110 × 85 
PVC und 1 94,24 94,24 

31 775 Bucha de redução 2 ½” para 2” 
FG 

und 1 
46,86 46,86 

32 772 Bucha de redução 2” para 1 ½” 
FG 

und 1 
29,12 29,12 

33 828 Bucha de redução 25 × 20 PVC und 1 0,54 0,54 

34 780 Bucha de redução 3” para 2 ½” 
FG 

und 1 
67,49 67,49 

35 829 Bucha de redução 32 × 25 PVC und 3 1,14 3,42 
36 812 Bucha de Redução 40 × 32 PVC und 1 2,47 2,47 
37 819 Bucha de Redução 50 × 40 PVC und 1 4,07 4,07 
38 818 Bucha de Redução 60 × 50 PVC und 1 6,84 6,84 
39 823 Bucha de Redução 75 × 60 PVC und 1 20,62 20,62 
40 830 Bucha de Redução 85 × 75 PVC und 1 16,98 16,98 

41 39886 Bucha de redução de 22 × 15 
mm 

und 1 
6,35 6,35 

42 39887 Bucha de redução de 28 × 22 
mm cobre 

und 2 
9,53 19,06 

43 4375 Bucha para parafuso S/6 und 20 0,20 4,00 
44 4376 Bucha para parafuso S/8 und 20 0,39 7,80 

45 1006 Cabo isolado em PVC para 
750V/70A - 120mm² 

m 3 
122,35 367,05 

46 947 Cabo isolado em PVC para 
750V/70A - 16mm² 

m 2 
64,81 129,62 

47 925 Cabo isolado em PVC para 
750V/70A - 25mm² 

m 2 
87,11 174,22 

48 901 Cabo isolado em PVC para 
750V/70A - 35mm² 

m 1 
102,99 102,99 

49 955 Cabo isolado em PVC para 
750V/70A - 50mm² 

m 1 
130,72 130,72 

50 902 Cabo isolado em PVC para 
750V/70A - 70mm² 

m 1 
162,57 162,57 



51 903 Cabo isolado em PVC para 
750V/70A - 95mm² 

m 1 
199,56 199,56 

52 1872 Caixa de embutir 4" × 2" PVC und 3 3,58 10,74 

53 2556 Caixa de lig. em chapa aço 
estampada 4’ × 2’ 

und 3 
2,04 6,12 

54 2557 Caixa de lig. em chapa aço 
estampada 4’ × 4’ 

und 2 
4,32 8,64 

55 12230 
Calha para lâmp. Fluorescente 
1 × 20W, fundo refletido, 
completa c/ reator 

und 1 
32,07 32,07 

56 12230 
Calha para lâmp. Fluorescente 
1 × 32W, fundo refletido, 
completa c/ reator 

und 1 
32,07 32,07 

57 3811 
Calha para lâmp. Fluorescente 
2 × 20W, fundo refletido, 
completa c/ reator 

und 1 
61,97 61,97 

58 3811 
Calha para lâmp. Fluorescente 
2 × 32W, fundo refletido, 
completa c/ reator 

und 1 
61,97 61,97 

59 2114 Cola tigre PVC 75 g und 1 35,47 35,47 

60 34688 Disjuntor monopolar tipo DIN 
de 32 a 70 A Ir 6 kA 

und 1 
19,45 19,45 

61 34653 Disjuntor monopolar tipo DIN 
de 6 a 25 A Ir 6 kA 

und 1 
10,73 10,73 

62 2373 Disjuntor tripolar tipo DIN de 6 
a 70 A Ir 6 kA 

und 1 
131,46 131,46 

63 39445 Dispositivo DR bipolar 25 A 30 
mA 

und 1 
165,25 165,25 

64 39446 Dispositivo DR bipolar 40 A 30 
mA 

und 1 
168,19 168,19 

65 39456 Dispositivo DR tetrapolar 40 A 
30 mA 

und 1 
188,42 188,42 

66 39461 Dispositivo DR tetrapolar 40 A 
300 mA 

und 1 
273,93 273,93 

67 34602 Fio isolado em PVC flexível 2 × 
2,5mm² 

mt 10 
6,00 60,00 

68 985 Fio isolado em PVC para 
750V/70A - 10mm² 

mt 5 
11,15 55,75 

69 984 Fio isolado em PVC para 
750V/70A - 2,5mm² 

rl 10 
3,85 38,50 

70 1021 Fio isolado em PVC para 
750V/70A - 4mm² 

rl 1 
5,24 5,24 

71 994 Fio isolado em PVC para 
750V/70A - 6mm² 

rl 1 
7,16 7,16 

72 983 Fio paralelo 1.5 mm² mt 10 1,49 14,90 
73 984 Fio paralelo 2.5 mm² mt 10 3,85 38,50 

74 20111 
Fita isolante ADESIVA 
ANTICHAMA, USO ATE 750 V, 
EM ROLO DE 19 MM X 20 M 

und 1 
10,90 10,90 



75 12344 Fusível Diazed até 100 A und 1 2,24 2,24 
76 3297 Fusível NH de 125 a 200 A und 1 13,77 13,77 
77 3292 Fusível NH de 20 a 63 A und 1 12,94 12,94 
78 3295 Fusível NH de 80 a 125 A und 1 12,15 12,15 

79 38079 
Interruptor de duas teclas 
simples, de embutir, 10 A, 
250V 

und 2 
28,27 56,54 

80 38064 Interruptor de uma tecla 
simples de embutir 10 A, 250V 

und 2 
25,78 51,56 

81 12128 Interruptor duas teclas 
paralelo 10 A, 250V 

und 2 
12,21 24,42 

82 38080 Interruptor uma tecla simples e 
tomada univ. 10 A, 250V 

und 2 
37,06 74,12 

83 38069 Interruptor uma tecla simples 
uma paralela 10 A, 250V 

und 2 
20,27 40,54 

84 3531 Joelho de PVC LR azul de ½” × 
90º 

und 2 
2,83 5,66 

85 3522 Joelho de PVC LR azul de ¾” × 
90º 

und 2 
4,21 8,42 

86 1926 Joelho PVC soldável 20mm 45º und 2 2,27 4,54 
87 3542 Joelho PVC soldável 20mm 90º und 2 0,67 1,34 
88 1927 Joelho PVC soldável 25mm 45º und 2 2,99 5,98 
89 3529 Joelho PVC soldável 25mm 90º und 2 0,92 1,84 
90 1923 Joelho PVC soldável 32mm 45º und 1 4,90 4,90 
91 3536 Joelho PVC soldável 32mm 90º und 1 2,76 2,76 
92 1930 Joelho PVC soldável 50mm 45º und 1 15,56 15,56 
93 3540 Joelho PVC soldável 50mm 90º und 1 7,09 7,09 
94 3668 Junção 100 × 100mm PVC und 2 51,09 102,18 
95 10909 Junção 100 × 50mm PVC und 2 36,03 72,06 
96 20141 Junção 50 × 50mm PVC und 2 15,88 31,76 
97 3661 Junção 75 × 50mm PVC und 2 16,89 33,78 

98 38191 
Lâmpada fluorescente 
compacta eletrônica c/reator 
embutido de 15W 

und 1 
15,13 15,13 

99 38780 
Lâmpada fluorescente 
compacta eletrônica c/reator 
embutido de 20W 

und 1 
17,26 17,26 

100 38780 
Lâmpada fluorescente 
compacta eletrônica c/reator 
embutido de 21W 

und 1 
17,26 17,26 

101 38780 
Lâmpada fluorescente 
compacta eletrônica c/reator 
embutido de 26W 

und 1 
17,26 17,26 

102 12723 Luva de 15 mm simples (cobre) und 2 3,07 6,14 
103 12724 Luva de 22 mm simples (cobre) und 2 5,91 11,82 
104 12725 Luva de 28 mm simples (cobre) und 2 11,85 23,70 
105 3861 Luva de PVC soldável - 20mm und 2 0,81 1,62 
106 3904 Luva de PVC soldável - 25mm und 2 0,99 1,98 
107 3903 Luva de PVC soldável - 32mm und 2 2,43 4,86 



108 3862 Luva de PVC soldável - 40mm und 2 4,95 9,90 
109 3863 Luva de PVC soldável - 50mm und 2 5,81 11,62 

110 12410 Luva de Redução ¾” para ½” 
FG und 1 14,13 14,13 

111 3921 Luva de Redução 1 ¼” para 1” 
FG 

und 1 
21,08 21,08 

112 3936 Luva de Redução 1 ½” para 1 
¼” FG 

und 1 
25,54 25,54 

113 3919 Luva de Redução 1” para ¾” FG und 1 14,16 14,16 

114 3926 Luva de Redução 2” para 1 ½” 
FG 

und 1 
40,89 40,89 

115 3929 Luva de Redução 3” para 2 ½” 
FG 

und 1 
109,28 109,28 

116 3908 Luva simples ½” FG und 1 6,35 6,35 
117 3909 Luva simples ¾” FG und 1 8,64 8,64 
118 3911 Luva simples 1 ¼” FG und 1 19,64 19,64 
119 3939 Luva simples 1 ½” FG und 1 24,05 24,05 
120 3910 Luva simples 1” FG und 1 14,05 14,05 
121 3910 Luva simples 2 ½” FG und 1 67,82 67,82 
122 3912 Luva simples 2” FG und 1 36,82 36,82 
123 11960 Parafuso S/6 und 10 0,14 1,40 
124 433 Parafuso S/8 und 40 0,25 10,00 

125 39756 
Quadro de distrib. de luz 
sobrep. até 12 divisões 255 × 
315mm 

und 1 
180,70 180,70 

126 39757 
Quadro de distrib. de luz 
sobrep. até 24 divisões 450 × 
315 × 135mm 

und 1 
555,41 555,41 

127 39760 
Quadro de distrib. de luz 
sobrep. até 42 divisões 650 × 
440 × 205mm 

und 1 
1.338,77 1.338,77 

128 13393 
Quadro de distrib. de luz. 
Embut. até 12 divisões 207 × 
332 × 95mm 

und 1 
463,10 463,10 

129 12039 
Quadro de distrib. de luz. 
Embut. até 24 divisões 332 × 
332 × 95mm 

und 1 
682,01 682,01 

130 39762 
Quadro de distrib. de luz. 
Embut. até 36 divisões 457 × 
332 × 95mm 

und 1 
786,09 786,09 

131 39763 
Quadro de distrib. de luz. 
Embut. até 42 divisões 457 × 
646 × 150mm 

und 1 
1.343,19 1.343,19 

132 1088 Reator eletrônico 220v 60 Hz 1 
× 20 W 

und 1 
18,39 18,39 

133 1087 Reator eletrônico 220v 60 Hz 1 
× 32 W 

und 1 
22,98 22,98 

134 1086 Reator eletrônico 220V 60Hz 2 
× 20 W 

und 1 
24,15 24,15 



135 1079 Reator eletrônico 220V 60Hz 2 
× 32W 

und 1 
24,97 24,97 

136 6036 Registro de esfera ½" PVC und 1 27,26 27,26 
137 6031 Registro de esfera ¾” und 1 32,03 32,03 
138 11672 Registro de esfera 1 ½" und 1 92,81 92,81 
139 20055 Registro de esfera 1" und 1 66,19 66,19 
140 20055 Registro de esfera 1" PVC und 1 66,19 66,19 
141 11671 Registro de esfera 2” und 1 142,03 142,03 
142 6017 Registro de gaveta bruto 1 ¼” und 1 74,47 74,47 
143 6010 Registro de gaveta bruto 1 ½” und 1 94,01 94,01 
144 6019 Registro de gaveta bruto 1” und 1 54,64 54,64 
145 6011 Registro de gaveta bruto 2 ½” und 1 271,58 271,58 
146 6028 Registro de gaveta bruto 2” und 1 130,95 130,95 
147 6038 Registro de gaveta bruto de ½” und 1 10,48 10,48 
148 11718 Registro de gaveta bruto de ¾” und 1 29,89 29,89 
149 20083 Solução limpadora PVC lt 1 78,37 78,37 
150 7146 Tê 110 × 110 PVC und 1 211,58 211,58 
151 11379 Tê 110 × 85 PVC und 1 94,92 94,92 
153 7104 Tê 25 × 20 PVC und 2 4,12 8,24 
154 7139 Tê 25 × 25 PVC und 5 1,57 7,85 
155 7136 Tê 32 × 25 PVC und 2 7,74 15,48 
156 7140 Tê 32 × 32 PVC und 5 5,22 26,10 
157 7128 Tê 40 × 32 PVC und 2 12,69 25,38 
158 7141 Tê 40 × 40 PVC und 2 11,41 22,82 
159 7129 Tê 50 × 25 PVC und 2 11,29 22,58 
160 7130 Tê 50 × 32 PVC und 2 18,41 36,82 
161 7131 Tê 50 × 40 PVC und 2 22,58 45,16 
162 7142 Tê 50 × 50 PVC und 2 12,76 25,52 
163 6302 Tê de ¾" para ½" FG und 2 16,33 32,66 
164 6303 Tê de 1" para ¾" FG und 2 26,56 53,12 
165 6304 Tê de 1 ½" para ¾" FG und 1 51,58 51,58 
166 6317 Tê de 2 ½” para 1 ¼” FG und 1 142,73 142,73 
167 6308 Tê de 2 ½” para 1 ½” FG und 1 142,73 142,73 
168 6319 Tê de 1 ½” para 1” FG und 1 51,58 51,58 

169 38078 Tomada conjugada com 
interruptor 4 × 2 

und 1 
21,34 21,34 

170 38075 Tomada dois polos mais terra 
20 A, 250V 

und 1 
20,61 20,61 

171 12147 Tomada externa und 1 18,14 18,14 

172 7528 Tomada simples universal 4" × 
2" - 10 A - 250V 

und 1 
11,90 11,90 

173 10404 Válvula retenção ½" horizontal und 1 74,53 74,53 
174 21092 Válvula retenção ½" vertical und 1 54,26 54,26 
175 10412 Válvula retenção ¾" horizontal und 1 90,32 90,32 
176 10413 Válvula retenção ¾" vertical und 1 57,90 57,90 

177 10409 Válvula retenção 1 ½" 
horizontal 

und 1 
205,38 205,38 

178 10416 Válvula retenção 1 ½" vertical und 1 109,34 109,34 



  

179 10411 Válvula retenção 1 1/4" 
horizontal 

und 1 
183,77 183,77 

180 10419 Válvula retenção 1 1/4" vertical und 1 94,90 94,90 
181 10410 Válvula retenção 1" horizontal und 1 122,76 122,76 
182 10418 Válvula retenção 1" vertical und 1 63,26 63,26 

183 10405 Válvula retenção 2 ½" 
horizontal 

und 1 
411,48 411,48 

184 12657 Válvula retenção 2 ½" vertical und 1 255,28 255,28 
185 10408 Válvula retenção 2" horizontal und 1 287,74 287,74 
186 10417 Válvula retençao 2" vertical und 1 159,31 159,31 
187 10406 Válvula retenção 3" horizontal und 1 568,34 568,34 
188 10414 Válvula retenção 3" vertical und 1 348,61 348,61 

VALOR TOTAL: 16.861,31 
 
 



  

  



  

  



  

  



  

  



 

  



 



 



.

PISCINA SEMI-OLÍMPICA ADAPTADA

PISCINA 

PISCINA PISCINA 
ARQUIBANCADA

ARQUIBANCADA

.

PISCINA PISCINA 

CASA DE MÁQUINAS

CASA DE MÁQUINAS

1 2

A

B

C

D

1 2

D C B A

D C B A1 2

CASA DE MÁQUINAS

CASA DE MÁQUINAS

CASA DE MÁQUINAS

DET. 01

1

NOVACAP
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES - DEPARTAMENTO TÉCNICO - DETEC

ARQ-07

PROJETO 
BÁSICO

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
RAMPA i=10%

AutoCAD SHX Text
0.40

AutoCAD SHX Text
0.40

AutoCAD SHX Text
ACABAMENTO DE BORDA EM PLACAS CIMENTÍCIAS ATÉRMICAS, DIM. 35X50 cm, TIPO PEITO DE POMBA, REF. PI03, LINHA CLASSIC BORDAS, COR TIJOLO, FAB. SOLARIUM OU EQUIVALENTE.

AutoCAD SHX Text
ACESSO P.N.E.

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
PLACAS CIMENTÍCIAS ATÉRMICAS, DIM. 50X50cm, REF. PI01, LINHA CLASSIC, COR TIJOLO, FAB. SOLARIUM OU EQUIVALENTE.

AutoCAD SHX Text
RALO EM PLACAS CIMENTÍCIAS ATÉRMICAS, DIM. 50X20 cm, REF. PI07, LINHA CLASSIC, COR TIJOLO, FAB. SOLARIUM OU EQUIVALENTE.

AutoCAD SHX Text
PISO EM PEDRA TIPO PIRENÓPOLIS EM PLACAS DE 47x47cm, e=2 cm.

AutoCAD SHX Text
BANCO DE TRANSFERÊNCIA REVESTIDO COM PLACAS CIMENTÍCIAS (02 PEÇAS), DIM. 100X50 CM, REF. PI 10, LINHA CLASSIC DEGRAUS, FAB. SOLARIUM OU EQUIVALENTE.

AutoCAD SHX Text
REVESTIMENTO INTERNO DA PISCINA (PISO E PAREDES) EM AZULEJO, 15x15cm, COR BRANCO, ASSENTADO COM COLA ESPECIAL À BASE DE PVA

AutoCAD SHX Text
REVESTIMENTO INTERNO DA PISCINA (PISO E PAREDES) EM AZULEJO, 15x15cm, COR BRANCO, ASSENTADO COM COLA ESPECIAL À BASE DE PVA

AutoCAD SHX Text
REVESTIMENTO INTERNO DA PISCINA (PISO E PAREDES) EM AZULEJO, 15x15cm, COR BRANCO, ASSENTADO COM COLA ESPECIAL À BASE DE PVA

AutoCAD SHX Text
ACESSO P.N.E.: BANCO DE TRANSFERÊNCIA 

AutoCAD SHX Text
ACESSO P.N.E.: BARRAS DE APOIO

AutoCAD SHX Text
REVESTIMENTO EM PEDRA TIPO PIRENÓPOLIS EM PLACAS DE 47x47cm, e=2 cm.

AutoCAD SHX Text
REVESTIMENTO INTERNO DA PISCINA (PISO E PAREDES) EM AZULEJO, 15x15cm, COR BRANCO, ASSENTADO COM COLA ESPECIAL À BASE DE PVA

AutoCAD SHX Text
BARRAS DE APOIO

AutoCAD SHX Text
NÍVEL D'ÁGUA

AutoCAD SHX Text
NÍVEL D'ÁGUA

AutoCAD SHX Text
NÍVEL D'ÁGUA

AutoCAD SHX Text
PROJ. FUNDO PISCINA

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
RAIA 1

AutoCAD SHX Text
RAIA 2

AutoCAD SHX Text
RAIA 3

AutoCAD SHX Text
RAIA 4

AutoCAD SHX Text
RAIA 5

AutoCAD SHX Text
MARCAÇÕES DAS RAIAS EM PASTILHA DE PORCELANA, DIM. 5x5cm, COR AZUL ARACATI, REF. B2919 , FAB. ATLAS OU EQUIVALENTE E MEDIDAS CONFORME NORMAS

AutoCAD SHX Text
ACESSO

AutoCAD SHX Text
 QUADRA

AutoCAD SHX Text
-1,00

AutoCAD SHX Text
(+1.180,50)

AutoCAD SHX Text
PLANTA BAIXA

AutoCAD SHX Text
1   :   1   0   0

AutoCAD SHX Text
CORTE AA

AutoCAD SHX Text
1   :   1   0   0

AutoCAD SHX Text
CORTE BB

AutoCAD SHX Text
1   :   1   0   0

AutoCAD SHX Text
CORTE CC

AutoCAD SHX Text
1   :   1   0   0

AutoCAD SHX Text
VISTA 01

AutoCAD SHX Text
VISTA 02

AutoCAD SHX Text
GUARDA-CORPO EM TUBO METÁLICO,  =1", ACABAMENTO EM PINTURAESMALTE VERDE SOBRE FUNDO ANTI-CORROSIVO

AutoCAD SHX Text
ESPAÇO RESERVADO PARA P.N.E.

AutoCAD SHX Text
ESPAÇO RESERVADO PARA P.N.E.

AutoCAD SHX Text
GUARDA-CORPO EM TUBO METÁLICO,  =1", ACABAMENTO EM PINTURAESMALTE VERDE SOBRE FUNDO ANTI-CORROSIVO

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
ALVENARIA DE FECHAMENTO ACABADA EM PINTURA ACRÍLICA, COR VERDE, APLICADA SOBRE REBOCO EXECUTAR PINGADEIRA EM CONCRETO

AutoCAD SHX Text
ALVENARIA DE FECHAMENTO ACABADA EM PINTURA ACRÍLICA, COR VERDE, APLICADA SOBRE REBOCO 

AutoCAD SHX Text
EXECUTAR PINGADEIRA EM CONCRETO

AutoCAD SHX Text
GUARDA-CORPO EM TUBO METÁLICO,  =1", ACABAMENTO EM PINTURAESMALTE VERDE SOBRE FUNDO ANTI-CORROSIVO

AutoCAD SHX Text
PLANTA BAIXA

AutoCAD SHX Text
1   :   1   0   0

AutoCAD SHX Text
VISTA 01

AutoCAD SHX Text
1   :   1   0   0

AutoCAD SHX Text
CORTE A

AutoCAD SHX Text
1   :   1   0   0

AutoCAD SHX Text
CORTE B

AutoCAD SHX Text
1   :   1   0   0

AutoCAD SHX Text
VISTA 02

AutoCAD SHX Text
1   :   1   0   0

AutoCAD SHX Text
ALVENARIA DE FECHAMENTO ACABADA EM PINTURA ACRÍLICA, COR VERDE, APLICADA SOBRE REBOCO EXECUTAR PINGADEIRA EM CONCRETO

AutoCAD SHX Text
ACABAMENTO DE BORDA EM PLACAS CIMENTÍCIAS ATÉRMICAS, DIM. 35X50 cm, TIPO PEITO DE POMBA, REF. PI03, LINHA CLASSIC BORDAS, COR TIJOLO, FAB. SOLARIUM OU EQUIVALENTE.

AutoCAD SHX Text
PLACAS CIMENTÍCIAS ATÉRMICAS, DIM. 50X50cm, REF. PI01, LINHA CLASSIC, COR TIJOLO, FAB. SOLARIUM OU EQUIVALENTE.

AutoCAD SHX Text
RALO EM PLACAS CIMENTÍCIAS ATÉRMICAS, DIM. 50X20 cm, REF. PI07, LINHA CLASSIC, COR TIJOLO, FAB. SOLARIUM OU EQUIVALENTE.

AutoCAD SHX Text
PISO EM PEDRA TIPO PIRENÓPOLIS EM PLACAS DE 47x47cm, e=2 cm.

AutoCAD SHX Text
REVESTIMENTO INTERNO DA PISCINA (PISO E PAREDES) EM AZULEJO, 15x15cm, COR BRANCO, ASSENTADO COM COLA ESPECIAL À BASE DE PVA

AutoCAD SHX Text
BANCO DE TRANSFERÊNCIA REVESTIDO COM PLACAS CIMENTÍCIAS (02 PEÇAS), DIM. 100X50 CM, REF. PI 10, LINHA CLASSIC DEGRAUS, FAB. SOLARIUM OU EQUIVALENTE.

AutoCAD SHX Text
BARRA DE APOIO METÁLICA,  =2"ACABAMENTO EM ESMALTE BRANCO

AutoCAD SHX Text
REVESTIMENTO INTERNO DA PISCINA (PISO E PAREDES) EM AZULEJO, 15x15cm, COR BRANCO, ASSENTADO COM COLA ESPECIAL À BASE DE PVA

AutoCAD SHX Text
REVESTIMENTO EM PEDRA TIPO PIRENÓPOLIS EM PLACAS DE 47x47cm, e=2 cm

AutoCAD SHX Text
RALO EM PLACAS CIMENTÍCIAS ATÉRMICAS, DIM. 50X20 cm, REF. PI07, LINHA CLASSIC, COR TIJOLO, FAB. SOLARIUM OU EQUIVALENTE.

AutoCAD SHX Text
DETALHE BORDAS

AutoCAD SHX Text
1   :   2   5

AutoCAD SHX Text
BANCO DE TRANSFERÊNCIA

AutoCAD SHX Text
1   :   2   5

AutoCAD SHX Text
PLANTA BAIXA

AutoCAD SHX Text
1   :   5   0

AutoCAD SHX Text
CORTE A

AutoCAD SHX Text
1   :   5   0

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
07

AutoCAD SHX Text
08

AutoCAD SHX Text
09

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
GRELHA

AutoCAD SHX Text
PAREDE / MURO DE ARRIMO

AutoCAD SHX Text
 MURO DE ARRIMO

AutoCAD SHX Text
PAREDE / MURO DE ARRIMO

AutoCAD SHX Text
MURO DE ARRIMO

AutoCAD SHX Text
COBOGÓ DE CONCRETO TIPO VENEZIANA, DIM. 240x40cm

AutoCAD SHX Text
COBOGÓ DE CONCRETO TIPO VENEZIANA, DIM. 360x40cm

AutoCAD SHX Text
COBOGÓ DE CONCRETO TIPO VENEZIANA, DIM. 120x40cm

AutoCAD SHX Text
COBOGÓ DE CONCRETO TIPO VENEZIANA, DIM. 240x40cm

AutoCAD SHX Text
COBOGÓ DE CONCRETO TIPO VENEZIANA, DIM. 240x40cm

AutoCAD SHX Text
GUARDA-CORPO CERCAMENTO PISCINA, VER ARQ-01

AutoCAD SHX Text
MURETA GUARDA-CORPO: EXECUTAR PINGADEIRA EM PEDRA PIRENÓPOLIS

AutoCAD SHX Text
ACABAMENTO EM ARGAMASSA TEXTURIZADA, COR A DEFINIR

AutoCAD SHX Text
PROJ. CASA DE MÁQUINAS

AutoCAD SHX Text
COBOGÓ DE CONCRETO TIPO VENEZIANA, DIM. 240x40cm

AutoCAD SHX Text
COBOGÓ DE CONCRETO TIPO VENEZIANA, DIM. 360x40cm

AutoCAD SHX Text
CASA DE MÁQUINAS

AutoCAD SHX Text
GRADE EM FERRO 

AutoCAD SHX Text
GRADE EM FERRO 

AutoCAD SHX Text
PORTÃO 140x225cm 

AutoCAD SHX Text
PORTÃO 140x225cm 

AutoCAD SHX Text
PORTA EM VENEZIANA VENTILADA DE FERRO DIM. 140x210cm

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
CASA DE MÁQUINAS

AutoCAD SHX Text
-2,40

AutoCAD SHX Text
A=17,60m2

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
DEPÓSITO PISCINA

AutoCAD SHX Text
-2,40

AutoCAD SHX Text
A=6,60m2

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
A=5,55m2

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
PORTA EM VENEZIANA VENTILADA DE FERRO DIM. 140x185cm

AutoCAD SHX Text
COBOGÓ DE CONCRETO TIPO VENEZIANA, DIM. 120x40cm

AutoCAD SHX Text
PORTÃO CERCAMENTO PISCINA

AutoCAD SHX Text
+0,00 (+1.181,50)

AutoCAD SHX Text
-2,40

AutoCAD SHX Text
-1,00 (+1.180,50)

AutoCAD SHX Text
-1,00 (+1.180,50)

AutoCAD SHX Text
+0,00 (+1.181,50)

AutoCAD SHX Text
PROJ. PORTÃO

AutoCAD SHX Text
PROJ. ARQUIBANCADA

AutoCAD SHX Text
ACESSO QUADRA

AutoCAD SHX Text
DECK PISCINA

AutoCAD SHX Text
ARQUIBANCADA

AutoCAD SHX Text
GUARDA-CORPO CERCAMENTO PISCINA, VER ARQ-01

AutoCAD SHX Text
+0,00 (+1.181,50)

AutoCAD SHX Text
DECK PISCINA

AutoCAD SHX Text
-2,40

AutoCAD SHX Text
DEPÓSITO PISCINA

AutoCAD SHX Text
ACESSO

AutoCAD SHX Text
 QUADRA

AutoCAD SHX Text
-1,00

AutoCAD SHX Text
(+1.180,50)

AutoCAD SHX Text
FACHADA 01

AutoCAD SHX Text
CORTE B

AutoCAD SHX Text
1   :   5   0

AutoCAD SHX Text
FACHADA 01

AutoCAD SHX Text
1   :   5   0

AutoCAD SHX Text
CORTE C

AutoCAD SHX Text
1   :   5   0

AutoCAD SHX Text
piso,i=2%%%

AutoCAD SHX Text
CALHA COM GRELHA DE FERRO

AutoCAD SHX Text
GRADE EM FERRO 

AutoCAD SHX Text
-1,00 (+1.180,50)

AutoCAD SHX Text
+0,00 (+1.181,50)

AutoCAD SHX Text
ACESSO QUADRA

AutoCAD SHX Text
DECK PISCINA

AutoCAD SHX Text
A- PISO CIMENTADO

AutoCAD SHX Text
1- CERÂMICA "A" 20X20cm PISO-TETO NA COR GELO 4196 FAB. STRUFALD OU EQUIVALENTE

AutoCAD SHX Text
I- LAJE EMASSADA E PINTADA COM TINTA ACRÍLICA COR BRANCO NEVE

AutoCAD SHX Text
PISO

AutoCAD SHX Text
PAREDE

AutoCAD SHX Text
TETO

AutoCAD SHX Text
LEGENDA DE ACABAMENTOS

AutoCAD SHX Text
PISO

AutoCAD SHX Text
PAREDE

AutoCAD SHX Text
TETO

AutoCAD SHX Text
- NOS SANITÁRIOS, A CERÂMICA DEVERÁ SER APLICADA NA ALTURA PREVISTA NO PROJETO; - NO DML APLICAR CERÂMICA NA PAREDE DO TANQUE ATÉ A ALTURA DE 120cm, LARGURA DE 120 cm;                             

AutoCAD SHX Text
  OBSERVAÇÕES: OBSERVAÇÕES: - NOS AMBIENTES ONDES AS PAREDES RECEBEREM PINTURA, O RODAPÉ DEVE SER DO MESMORODAPÉ DEVE SER DO MESMO DEVE SER DO MESMO

AutoCAD SHX Text
 - SEMPRE QUE HOUVER MUDANÇA DE NÍVEL OU MATERIAL, DEVERÁ SER INSTALADA SOLEIRA EM MÁRMORE BRANCO SOLEIRA EM MÁRMORE BRANCO  EM MÁRMORE BRANCO 

AutoCAD SHX Text
NACIONAL, POLIDO, NO NÍVEL DO PISO MAIS ELEVADO. 

AutoCAD SHX Text
MATERIAL DO PISO, h=10cm. 

AutoCAD SHX Text
 - NA CHURRASQUEIRA, APLICAR CERÂMICA CONFORME INDICADO NO PROJETO; 

AutoCAD SHX Text
 - OS PEITORIS DAS JANELAS DEVERÃO SER EM  MÁRMORE BRANCO NACIONAL, POLIDO.                    PEITORIS DAS JANELAS DEVERÃO SER EM  MÁRMORE BRANCO NACIONAL, POLIDO.                     DAS JANELAS DEVERÃO SER EM  MÁRMORE BRANCO NACIONAL, POLIDO.                    

AutoCAD SHX Text
 - TODAS AS ÁREAS DE CHUVEIRO TERÃO REBAIXO DE 1cm NO PISOCHUVEIRO TERÃO REBAIXO DE 1cm NO PISO TERÃO REBAIXO DE 1cm NO PISO

AutoCAD SHX Text
 - PREVER CANTONEIRAS DE ALUMÍNIO EM TODOS OS CANTOS VIVOS ATÉ H=2,10m.

AutoCAD SHX Text
- ADUELAS E ALIZARES RECEBERÃO ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO NA MESMA COR DA ESQUADRIA

AutoCAD SHX Text
  OBSERVAÇÕES:    OBSERVAÇÕES:    

AutoCAD SHX Text
 - DEVERÁ SER INSTALADA TELA MOSQUITEIRA METÁLICA PELO LADO INTERNO DOS COBOGÓS DE CONCRETO;                    

AutoCAD SHX Text
- ALINHAR ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO PELO LADO INTERNO DOS AMBIENTES

AutoCAD SHX Text
CIRCULAÇÃO

AutoCAD SHX Text
-2,40

AutoCAD SHX Text
2- ARGAMASSA TEXTURIZADA COR A DEFINIR

AutoCAD SHX Text
DET.01

AutoCAD SHX Text
 - AS ESQUADRIAS DE FERRO DEVERÃO RECEBER PINTURA ESMALTE SINTÉTICO NA COR VERDE AMAZÔNIA,     SOBRE FUNDO ANTI-CORROSIVO, FAB. CORALIT OU EQUIVALENTE                   

AutoCAD SHX Text
PINGADEIRA

AutoCAD SHX Text
1   :   1   0   

AutoCAD SHX Text
REVESTIMENTO DE PISO, MURETA E PINGADEIRA EM PEDRA PIRENÓPOLIS

AutoCAD SHX Text
GUARDA-CORPO CHUMBADO NA BASE 

AutoCAD SHX Text
PINGADEIRA

AutoCAD SHX Text
ACABAMENTO EM ARGAMASSA TEXTURIZADA, COR A DEFINIR

AutoCAD SHX Text
DRLFO

AutoCAD SHX Text
DRLFO

AutoCAD SHX Text
RESPONSÁVEL TÉCNICO

AutoCAD SHX Text
AUTOR DO PROJETO

AutoCAD SHX Text
CREA

AutoCAD SHX Text
RESP. TECNICO:

AutoCAD SHX Text
AUTOR(ES) DO PROJETO:

AutoCAD SHX Text
PROPRIETÁRIO(A):

AutoCAD SHX Text
ENDERECO:

AutoCAD SHX Text
PROPRIETÁRIO

AutoCAD SHX Text
SETOR:

AutoCAD SHX Text
NÚMERO

AutoCAD SHX Text
DESCRIÇÃO

AutoCAD SHX Text
VERIFICAÇÃO

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
ÁREA TERRENO:

AutoCAD SHX Text
ÁREA CONSTRUIR:

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
OBRA:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
ÁREA AMPLIAR:

AutoCAD SHX Text
ÁREA DEMOLIR:

AutoCAD SHX Text
PRANCHA

AutoCAD SHX Text
ARQUIVO:

AutoCAD SHX Text
DESENHISTA:

AutoCAD SHX Text
OUT.2008

AutoCAD SHX Text
EMISSÃO INICIAL

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
CREA 

AutoCAD SHX Text
RUANITA MENDONÇA FERNANDES

AutoCAD SHX Text
CREA 86950/D-MG

AutoCAD SHX Text
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF

AutoCAD SHX Text
RUANITA MENDONÇA FERNANDES

AutoCAD SHX Text
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF

AutoCAD SHX Text
RIACHO FUNDO - DF . RA XVII

AutoCAD SHX Text
SETOR HABITACIONAL DO RIACHO FUNDO - QS 16 - LOTE F - RIACHO FUNDO I - DF

AutoCAD SHX Text
OUT.2008

AutoCAD SHX Text
INDICADA

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
017 001_08

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
VILA OLÍMPICA : RIACHO FUNDO I

AutoCAD SHX Text
PISCINA E EQUIPAMENTOS

AutoCAD SHX Text
0,40

AutoCAD SHX Text
0,10

AutoCAD SHX Text
0,80

AutoCAD SHX Text
0,35

AutoCAD SHX Text
0,15

AutoCAD SHX Text
0,10

AutoCAD SHX Text
0,10

AutoCAD SHX Text
0,10

AutoCAD SHX Text
0,10

AutoCAD SHX Text
0,60

AutoCAD SHX Text
0,50

AutoCAD SHX Text
0,10

AutoCAD SHX Text
0,10

AutoCAD SHX Text
0,10

AutoCAD SHX Text
0,30

AutoCAD SHX Text
0,20

AutoCAD SHX Text
0,15

AutoCAD SHX Text
ESPES.

AutoCAD SHX Text
...

AutoCAD SHX Text
0,20

AutoCAD SHX Text
0,20

AutoCAD SHX Text
0,20

AutoCAD SHX Text
0,10

AutoCAD SHX Text
0,10

AutoCAD SHX Text
0,10

AutoCAD SHX Text
0,20

AutoCAD SHX Text
0,20

AutoCAD SHX Text
0,20



NOVACAP
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES - DEPARTAMENTO TÉCNICO - DETEC

PIS-O2-O2

12 horas

Residenciais
privativas

6 horas

6 horas

8 horas

2 horas

8 horas

4 horas

6 horas

Profundidade do tanque (m)

Profundidade máxima £

Profundidade mínima inferior a
0,60m e profundidade máxima
superior a 0,60m

Profundidade mínima entre
0,60 e 1,80m

Profundidade mínima superior
a 1,80m

Pública, coletivas de
hospedarias, residen-
ciais coletivas

· Ralo de fundo => coberto por tela ø100mm (máximo)
   Vmax (água) = 0,6m/s
    - Prever dispositivo anti-turbilhão
    - Sempre mais que um e interligados
· Prever visor para aparência da água durante a lavagem do filtro
· Retornos => nos pontos de menor profundidade; com os critérios:
    - 1 para cada 6m de perímetro
    - 1 para cada 50m2 de espelho
    - 1 para cada 50m3
· Piscinas coletivas devem ter 2 bombas

· Em piscinas entre 60 e 180cm:
       a) A inclinação do piso deverá ser de no máximo 7%.
        - Todo tanque deve ter marcas indicadoras de profundidade no
           piso externo (próximas aos limites do tanque) e nas paredes
           acima do nível da água indicando:
              a) < 60cm;
              b)    60cm;
              c)    120cm;
              d)    180cm;
              e)    Pontos de mudança de inclinação de piso;
              f)    Profundidade máxima;
        - As marcas indicadoras de profundidade devem distar de no
           máximo 8m entre si, e das bordas

PLANTA BAIXA DA PISCINA

CASA DE MÁQUINAS

1 2

A

B

C

D

E BBE

R R

VAI AO COLETOR OLIPICA

COLETOR-R OLIPICA

RETORNO OLIPICA

AS
PI

RA
ÇÃ

O

MA
NO

ME
TR

O

MA
NO

ME
TR

O
RA

LO
 D

E 
FU

ND
O

ralo

BO
MB

A 
 C

OL
ET

OR

ESGOTO

PROJETO 
BÁSICO

AutoCAD SHX Text
0,10

AutoCAD SHX Text
...

AutoCAD SHX Text
0,20

AutoCAD SHX Text
0,20

AutoCAD SHX Text
0,20

AutoCAD SHX Text
0,10

AutoCAD SHX Text
0,10

AutoCAD SHX Text
0,10

AutoCAD SHX Text
0,80

AutoCAD SHX Text
0,35

AutoCAD SHX Text
0,15

AutoCAD SHX Text
0,10

AutoCAD SHX Text
0,10

AutoCAD SHX Text
0,10

AutoCAD SHX Text
0,10

AutoCAD SHX Text
0,20

AutoCAD SHX Text
0,20

AutoCAD SHX Text
0,20

AutoCAD SHX Text
0,40

AutoCAD SHX Text
0,60

AutoCAD SHX Text
0,50

AutoCAD SHX Text
0,30

AutoCAD SHX Text
0,20

AutoCAD SHX Text
0,15

AutoCAD SHX Text
ESPES.

AutoCAD SHX Text
0,10

AutoCAD SHX Text
0,10

AutoCAD SHX Text
0,10

AutoCAD SHX Text
DRLFO

AutoCAD SHX Text
DRLFO

AutoCAD SHX Text
RESPONSÁVEL TÉCNICO

AutoCAD SHX Text
AUTOR DO PROJETO

AutoCAD SHX Text
CREA

AutoCAD SHX Text
RESP. TECNICO:

AutoCAD SHX Text
AUTOR(ES) DO PROJETO:

AutoCAD SHX Text
PROPRIETÁRIO(A):

AutoCAD SHX Text
ENDERECO:

AutoCAD SHX Text
PROPRIETÁRIO

AutoCAD SHX Text
SETOR:

AutoCAD SHX Text
CREA

AutoCAD SHX Text
GOVERNO

AutoCAD SHX Text
SETOR HABITACIONAL DO RIACHO FUNDO-QS 16-LOTE F-RIACHO FUNDO I-DF

AutoCAD SHX Text
ÁREA TERRENO:

AutoCAD SHX Text
ÁREA CONSTRUIR:

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
ÁREA AMPLIAR:

AutoCAD SHX Text
ÁREA DEMOLIR:

AutoCAD SHX Text
PRANCHA

AutoCAD SHX Text
ARQUIVO:

AutoCAD SHX Text
DESENHISTA:

AutoCAD SHX Text
10/11/2008

AutoCAD SHX Text
INDICADA

AutoCAD SHX Text
34.337,00M2

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
DO

AutoCAD SHX Text
DISTRITO

AutoCAD SHX Text
FEDERAL

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
GDF

AutoCAD SHX Text
ANTONIO NORIVAL MARQUES CARDOSO

AutoCAD SHX Text
ANTONIO NORIVAL MARQUES CARDOSO

AutoCAD SHX Text
GOVERNO

AutoCAD SHX Text
DO

AutoCAD SHX Text
DISTRITO

AutoCAD SHX Text
FEDERAL

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
GDF

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
1383-D RJ

AutoCAD SHX Text
OBSERVAÇÕES:

AutoCAD SHX Text
TABELA - Tempo Máximo de Recirculação (Horas)

AutoCAD SHX Text
EMISSÃO

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
REV

AutoCAD SHX Text
DISCRIMINAÇÃO

AutoCAD SHX Text
28  11  08

AutoCAD SHX Text
         /    /

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
         /    /

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
         /    /

AutoCAD SHX Text
PLANTA BAIXA DAS PISCINAS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS

AutoCAD SHX Text
PROJETOS DE INSTALAÇÕES P/ PISC AQUEC. SOLAR LIMPESA

AutoCAD SHX Text
OBRA:

AutoCAD SHX Text
VILA

AutoCAD SHX Text
OLÍMPICA:

AutoCAD SHX Text
RIACHO FUNDO I

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
RIACHO FUNDO -DF . RA XVII

AutoCAD SHX Text
0.40

AutoCAD SHX Text
0.40

AutoCAD SHX Text
RAIA 1

AutoCAD SHX Text
RAIA 2

AutoCAD SHX Text
RAIA 3

AutoCAD SHX Text
RAIA 4

AutoCAD SHX Text
DN 32

AutoCAD SHX Text
DN 32

AutoCAD SHX Text
DN 50

AutoCAD SHX Text
DN 32

AutoCAD SHX Text
DN 32

AutoCAD SHX Text
ralo de fundo 

AutoCAD SHX Text
 anti turbilhão inox 30x30cm

AutoCAD SHX Text
ralo de fundo 

AutoCAD SHX Text
 anti turbilhão inox 30x30cm

AutoCAD SHX Text
DN 110

AutoCAD SHX Text
DN 110

AutoCAD SHX Text
DN 32

AutoCAD SHX Text
bocal de retorno regulável rosca 

AutoCAD SHX Text
 externa de 2" metal cromado

AutoCAD SHX Text
bocal de retorno regulável rosca 

AutoCAD SHX Text
 externa de 2" metal cromado

AutoCAD SHX Text
bocal de retorno regulável rosca 

AutoCAD SHX Text
 externa de 2" metal cromado

AutoCAD SHX Text
BOCAL DE ASPIRAÇÃO ROSCA EXTERNA 2"

AutoCAD SHX Text
ESC.: 1:100

AutoCAD SHX Text
RAIA 5

AutoCAD SHX Text
DN 110

AutoCAD SHX Text
DN 50

AutoCAD SHX Text
BOCAL DE ASPIRAÇÃO ROSCA EXTERNA 2"

AutoCAD SHX Text
ralo de fundo 

AutoCAD SHX Text
 anti turbilhão inox 15x15cm

AutoCAD SHX Text
DN 75

AutoCAD SHX Text
DN 50

AutoCAD SHX Text
DN 50

AutoCAD SHX Text
DN 50

AutoCAD SHX Text
DN 50

AutoCAD SHX Text
DN 50

AutoCAD SHX Text
DN 32

AutoCAD SHX Text
DN 32

AutoCAD SHX Text
DN 32

AutoCAD SHX Text
DN 32

AutoCAD SHX Text
DN 75

AutoCAD SHX Text
DN 75

AutoCAD SHX Text
DN 50

AutoCAD SHX Text
DN 32

AutoCAD SHX Text
DN 32

AutoCAD SHX Text
DN 50

AutoCAD SHX Text
bocal de retorno regulável rosca 

AutoCAD SHX Text
 externa de 2" metal cromado

AutoCAD SHX Text
DN 32

AutoCAD SHX Text
DN 32

AutoCAD SHX Text
DN 50

AutoCAD SHX Text
DN 50

AutoCAD SHX Text
DN 50

AutoCAD SHX Text
DN 32

AutoCAD SHX Text
DN 75

AutoCAD SHX Text
DN 75

AutoCAD SHX Text
DN 75

AutoCAD SHX Text
DN 110

AutoCAD SHX Text
DN 110

AutoCAD SHX Text
RAIA 7

AutoCAD SHX Text
RAIA 6

AutoCAD SHX Text
bocal de retorno regulável rosca 

AutoCAD SHX Text
 externa de 2" metal cromado

AutoCAD SHX Text
bocal de retorno regulável rosca 

AutoCAD SHX Text
 externa de 2" metal cromado

AutoCAD SHX Text
bocal de retorno regulável rosca 

AutoCAD SHX Text
 externa de 2" metal cromado

AutoCAD SHX Text
VAI AOS COLETORES  DN 110

AutoCAD SHX Text
VEMI DOS COLETORES  DN 110

AutoCAD SHX Text
PLANTA BAIXA

AutoCAD SHX Text
1   :   5   0

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
07

AutoCAD SHX Text
08

AutoCAD SHX Text
09

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
GRELHA

AutoCAD SHX Text
MURO DE ARRIMO

AutoCAD SHX Text
COBOGÓ DE CONCRETO TIPO VENEZIANA, DIM. 240x40cm

AutoCAD SHX Text
COBOGÓ DE CONCRETO TIPO VENEZIANA, DIM. 360x40cm

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
PROJ. PORTÃO

AutoCAD SHX Text
piso,i=2%%%

AutoCAD SHX Text
FLUXOGRAMA SIMPLIFICADO DO SISTEMA DE LIMPEZA DA PISCINA

AutoCAD SHX Text
CUBA IONIZADORA SOBRE BASE 

AutoCAD SHX Text
FILTRO DE AREIA

AutoCAD SHX Text
BOMBA HIDRALICA

AutoCAD SHX Text
PRE FILTRO

AutoCAD SHX Text
COLETOERS SOLARES

AutoCAD SHX Text
DISPOSITIVO DE RETORNO

AutoCAD SHX Text
RALO

AutoCAD SHX Text
DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO

AutoCAD SHX Text
TERMOSTATO ON OFF

AutoCAD SHX Text
PARA LIGAR E DEALIGAR BOMBA

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
mca

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
mca

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
CHAVE DE NÍVEL DE ÁGUA - DIGITAL.

AutoCAD SHX Text
FLUXOSTATO PARA ÁGUA

AutoCAD SHX Text
FLUXOSTATO PARA ÁGUA

AutoCAD SHX Text
OPERAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPESA DA PISCINA

AutoCAD SHX Text
LIGAR BOMBA HIDRAULICA

AutoCAD SHX Text
TERMOSTATO NUMERO 1 DO CO LETOR SOLAR

AutoCAD SHX Text
       COLETOR  COLETOR    SOLAR EM CONDIÇÕES   DE OPERAR <45 C

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
SINALIZAR

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
       PRESSOSTATO  PRESSOSTATO    DO FILTRO FORA DAS CON-       DIÇÕES >14MCA

AutoCAD SHX Text
ALARME FAZER RETROLAVAGEM OPEÇÃO MANUAL

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
LIGA IONIZADOR

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
       COLETOR COLETOR   SOLAR SEM CONDIÇÕES DE OPERAR TEMP<40 C 

AutoCAD SHX Text
OPERAÇÃO MANUAL OU ÁPOS A RETROLAVAGEM

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
LIGA IONIZADOR

AutoCAD SHX Text
PARA DA BOMBA

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
     TEMPERATURA TEMPERATURA AUMENTADO NO RETONO ACIMA 31 C ALARME      E RELATORIO 

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
       TEORES DE COBRE TEORES DE COBRE         ACIMA DE 1.3ppm  

AutoCAD SHX Text
OPERAÇÃO A CADA FINAL DE SEMANA OU  A CADA USO INTENSO

AutoCAD SHX Text
FIM

AutoCAD SHX Text
FLOW CHART DO SISTEMA NUMERO 1 LIMPESA DA PISCINA 

AutoCAD SHX Text
       COLETOR  COLETOR    SOLAR EM CONDIÇÕES          >50 C

AutoCAD SHX Text
      LIGAR BOMBA 

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
DESLIGAR BOMBA 

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
SINALIZAR

AutoCAD SHX Text
BOMBA

AutoCAD SHX Text
FILTRO

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
RALO DE FUNDO

AutoCAD SHX Text
ASPIRAÇÃO

AutoCAD SHX Text
RETORNO

AutoCAD SHX Text
% em direçào à 

AutoCAD SHX Text
50/40.

AutoCAD SHX Text
50 mm

AutoCAD SHX Text
OBSERVAÇÕES:

AutoCAD SHX Text
e redução 50/40.

AutoCAD SHX Text
tubos 

AutoCAD SHX Text
percurso.

AutoCAD SHX Text
canaleta

AutoCAD SHX Text
o uso da nbr 11238,da ABNT

AutoCAD SHX Text
1- Nas conexões com o filtro usar união soldável 

AutoCAD SHX Text
2- Nas conexões de aspiração e retorno com a 

AutoCAD SHX Text
eletrobomba usar união soldável 50mm e redução 

AutoCAD SHX Text
3- Na conexão bomba com filtro usar união 50mm.

AutoCAD SHX Text
especializada no ramo sendo obrigatorio

AutoCAD SHX Text
não devem  sofrer variações do início ao final do 

AutoCAD SHX Text
5- Para tratamento químico, limpeza e manutenção 

AutoCAD SHX Text
das piscinas será contratada uma empresa 

AutoCAD SHX Text
6- Caimento das bordas de 1

AutoCAD SHX Text
4- De acordo com o fabricante as bitolas dos 

AutoCAD SHX Text
de

AutoCAD SHX Text
tanques)

AutoCAD SHX Text
dos

AutoCAD SHX Text
para 

AutoCAD SHX Text
a rede de esgoto.

AutoCAD SHX Text
 600cm máximo.

AutoCAD SHX Text
 chuva e excessos.

AutoCAD SHX Text
em direção aos ralos, para escoamento de águas 

AutoCAD SHX Text
7- A água captada pelos ralos e na retrolavagem 

AutoCAD SHX Text
filtros serào coletadas em caixa coletora e enviados 

AutoCAD SHX Text
8- As distâncias entre bocais de retorno serão de

AutoCAD SHX Text
% (oposta aos 

AutoCAD SHX Text
nos decks a declividade é de 1

AutoCAD SHX Text
ELETROBOMBA JACUZZI MOD. 75EB33-T COM PRE FILTRO (2 UNDS)

AutoCAD SHX Text
DOSADOR EJETOR DE CLORO LÍQUIDO

AutoCAD SHX Text
FILTROS DE AREIA (2 UNDS)

AutoCAD SHX Text
ESPECIF. CONJ. FILTRAGEM- PISCINAS  SEMI-OLIMPICA

AutoCAD SHX Text
MOD. JACUZZI 242CF9-T

AutoCAD SHX Text
  VAZÃO 65 m3/h 

AutoCAD SHX Text
POTÊNCIA 7½ CV

AutoCAD SHX Text
  EPEX ATD 001 5 A 30 l/h

AutoCAD SHX Text
BOMBAS PARA OS COLETORES SOLARES

AutoCAD SHX Text
ELETROBOMBA JACUZZI MOD. 5DM-T

AutoCAD SHX Text
  VAZÃO 41.7 m3/h 

AutoCAD SHX Text
POTÊNCIA 5 CV

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
L3

AutoCAD SHX Text
L2

AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
R F F

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
k1

AutoCAD SHX Text
DJ-1 3RV1021-4AA10 REG. 11 a 16A

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
k2

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
DJ-9

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
k3

AutoCAD SHX Text
POTÊNCIA TOTAL 20KW 33A 380V 60HZ

AutoCAD SHX Text
7 1/2.HP

AutoCAD SHX Text
   M 

AutoCAD SHX Text
BOMBA DA PISCINA OLIMPICA  3X2.5mm2

AutoCAD SHX Text
ALIMENTAÇÃO DO COMANDO 220V

AutoCAD SHX Text
   M 

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
QUADRO DE FORÇA-01

AutoCAD SHX Text
3RT1017-1ANC11

AutoCAD SHX Text
   M 

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
ALIMENTAÇÃO URC-1 380V/24V

AutoCAD SHX Text
7 1/2.HP

AutoCAD SHX Text
BOMBA RESERVA  DA PISCINA OLIMPICA  3X2.5mm2

AutoCAD SHX Text
BOMBA DA PISCINA OLIMPICA COLETORES SOLAR 3X2.5mm2

AutoCAD SHX Text
5.HP

AutoCAD SHX Text
IONIZADOR DA PISCINA 100W

AutoCAD SHX Text
k7

AutoCAD SHX Text
2X2.5mm2

AutoCAD SHX Text
DJ-1 3RV1021-4AA10 REG. 11 a 16A

AutoCAD SHX Text
DJ-1 3RV1021-1KA10 REG. 9 a 12.5A

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
e1

AutoCAD SHX Text
3RU11-26-4ABO

AutoCAD SHX Text
1k-1

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
e2

AutoCAD SHX Text
1k-2

AutoCAD SHX Text
3NA 810

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
e3

AutoCAD SHX Text
3RU11 26-1KBO

AutoCAD SHX Text
1k-3

AutoCAD SHX Text
3NA 817

AutoCAD SHX Text
OPERAÇÃO 01- O PRESSOSTATO DIFERENCIAL,     LOCALIZADO NO FILTRO DE AREIA SENTIRA O FLUXO DE ÁGUA  PELO AUMENTO DE PRESSÃO E COMPARARÁ COM VALOR DE SET-POINT(SP) CASO SEJA MAIOR ACIONARÁ A SINALIZAÇÃO DE RETROLACAGEM

AutoCAD SHX Text
10(SP)

AutoCAD SHX Text
10(SP)

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
mca

AutoCAD SHX Text
SINAL

AutoCAD SHX Text
DESLIGA

AutoCAD SHX Text
LIGA

AutoCAD SHX Text
PURGA 1/2"

AutoCAD SHX Text
DN 110

AutoCAD SHX Text
DN 110

AutoCAD SHX Text
DN 110

AutoCAD SHX Text
DN 32

AutoCAD SHX Text
DN 50

AutoCAD SHX Text
DN 50

AutoCAD SHX Text
DN 60

AutoCAD SHX Text
DN 75

AutoCAD SHX Text
DN 110

AutoCAD SHX Text
DN 110

AutoCAD SHX Text
DN 75

AutoCAD SHX Text
DN 32

AutoCAD SHX Text
DN 50

AutoCAD SHX Text
DN 50

AutoCAD SHX Text
DN 60

AutoCAD SHX Text
DN 75

AutoCAD SHX Text
DN 110

AutoCAD SHX Text
DN 32

AutoCAD SHX Text
VAI E VOLTA DA C.M.

AutoCAD SHX Text
DN 75

AutoCAD SHX Text
DN 75

AutoCAD SHX Text
DN 32

AutoCAD SHX Text
DN 32

AutoCAD SHX Text
DN 32

AutoCAD SHX Text
DN 32

AutoCAD SHX Text
DN 32

AutoCAD SHX Text
DN 32

AutoCAD SHX Text
DN 32

AutoCAD SHX Text
BATERIA DE COLETOR SOLAR CELULA DE 3X7m(16 unidades)

AutoCAD SHX Text
3RT10 16-1AN11

AutoCAD SHX Text
3RT1017-1ANC11

AutoCAD SHX Text
3RU11-26-4ABO

AutoCAD SHX Text
3NA 810



ASPIRAÇÃO ø 50 mm

RETORNO ø 50 mm

ASPIRAÇÃO ø 50 mm

RETORNO ø 50 mm

AS
PI

RA
ÇÃ

O 
ø 

50
 m

m

RE
TO

RN
O 

ø 
50

 m
m

RE
TO

RN
O 

ø 
60

 m
m

RETORNO ø 50 mm

RETORNO ø 60 mm

RETORNO ø 60 mm

RE
TO

RN
O 

ø 
60

 m
m

RETORNO ø 50 mm

AS
PIR

AÇ
ÃO

 ø 
50

 m
m

SK
IM

M
ER

 ø
 5

0 
m

m

AS
PI

RA
ÇÃ

O 
ø 

50
 m

m

SUCÇÃO ø 50 mm

ESGOTO ø 50 mm

ESPECIFICAÇÕES DE EQUIPAMENTOS ALBACETE:

3 - BOCAIS DE RETORNO EM ABS - (04 UNID.)
4 - TOMADAS DE ASPIRAÇÃO EM ABS - (02 UNID.)
5 - COADEIRA SKIMMER - (01 UNID.)

1 - FILTRO MOD. A 220 - VAZÃO 9.500 L/H TUB. ø 50 mm - (01 UNID.)
2 - BOMBA MOD. APP 3 - 3/4 CV, SUC. E RECALQ.  ø 50 mm - (02 UNID.)

6 - RALO DE FUNDO ø 190 mm - (02 UNID.)

RG

RG

RG RG

RG

RETORNO ø 50 mm

ESGOTO ø 50 mm
RG

RG RG RG

RG

SK
IM

M
ER

 ø
 5

0 
m

m

AS
PI

RA
ÇÃ

O 
ø 

50
 m

m

SUCÇÃO ø 50 mm

EXTRAV. ø 50 mm
DETALHE DA CASA DE MÁQUINAS - S/ ESC.

TUBULAÇÃO DE RETORNO

TUBULAÇÃO DA ASPIRAÇÃO

TUBULAÇÃO DO SKIMMER

TUBULAÇÃO DA SUCÇÃO

SECRETARIA DE ESPORTES DO DISTRITO FEDERAL

AutoCAD SHX Text
01/01

AutoCAD SHX Text
projeto

AutoCAD SHX Text
Data

AutoCAD SHX Text
Escala 

AutoCAD SHX Text
Bairro

AutoCAD SHX Text
Autor

AutoCAD SHX Text
Endereço

AutoCAD SHX Text
Título

AutoCAD SHX Text
Projeto

AutoCAD SHX Text
Projeto de Instalação Hidráulica

AutoCAD SHX Text
1/25

AutoCAD SHX Text
19/01/2007

AutoCAD SHX Text
Brasília - DF

AutoCAD SHX Text
Diversos

AutoCAD SHX Text
Vilas Olímpicas

AutoCAD SHX Text
básico

AutoCAD SHX Text
José Luiz M.Coutinho - Engenheiro Mecânico CREA: 42272-D-RJ

AutoCAD SHX Text
Ricardo Ferreira  - Engenheiro Civil CREA: 86-1-02692-D-RJ



S RAMPA i=10%

02 BOMBAS 7.5 CV
ø 60 mm 

SKIMMER ø 75 mm

RG

ø 60 mm 

ø 60 mm 

ø 60 mm 

ø 60 mm 

ø 60 mm 

RG

RG

RG RG

ASPIRAÇÃO ø 75 mm

SUCÇÃO ø 110 mm

EXTRAV. SKM. ø 75 mm

SK
IM

M
ER

 ø
 7

5 
m

m

AS
PI

RA
ÇÃ

O 
ø 

75
 m

m

EX
TR

AV
. S

KM
. ø

 7
5 

m
m

SU
CÇ

ÃO
 ø

 1
10

 m
m

 S
UC

Ç.
 ø

 8
5 

m
m

02 RALOS DE FUNDO (0.15X0.30) SUCÇÃO ø 110 mm

SKIMMER ø 75 mm

ASPIRAÇÃO ø 75 mm

EXTRAV. SKM. ø 75 mm

RETORNO ø 75 mm

RETORNO ø 60 mm

RE
TO

RN
O 

ø 
60

 m
m

RE
TO

RN
O 

ø 
75

 m
m

RE
TO

RN
O 

ø 
85

 m
m

RETORNO ø 85 mm

RECALQUE DAS BOMBAS ø 110 mm

RETORNO ø 85 mm

RE
TO

RN
O 

ø 
85

 m
m

VAI P/ ESGOTO ø 85 mm

RG

02 FILTROS A/236

TUBULAÇÃO DE RETORNO

TUBULAÇÃO DEASPIRAÇÃO

TUBULAÇÃO DO SKIMER

TUBULAÇÃO DO ESTRAV. SKM.

TUBULAÇÃO DA SUCÇÃO DOS RALOS DE FUNDO

PISCINA SEMI OLÍMPICA - (25.00X12.50

FUNDO DA PISCINA

NÍVEL D` ÁGUA

NÍVEL DA BORDA NÍVEL DA BORDA

NÍVEL D' ÁGUA

FUNDO DA PISCINA

ø 50 mm

BOCAL DE RETORNO
TOMADA DE ASPIRAÇÃO

ø 50 mm

FUNDO DA PISCINA

NÍVEL D' ÁGUA

NÍVEL DA BORDA

DETALHE DO SKIMMER
S/ ESC.

DETALHE DO BOCAL DE RETORNO
S/ ESC.

DETALHE DA TOMADA DE ASPIRAÇÃO
S/ ESC.

 ø 50 mm

0.
30

0.
40

0.
04 0.

15

 ø
 5

0 
m

m

ESPECIFICAÇÕES DE EQUIPAMENTOS ALBACETE - (PISCINA SEMI OLÍMPICA):
A- 02 FILTROS MOD. A 236 - (VAZÃO 36.000 L/H, TUB. ø 60 mm).
B - 02 BOMBAS APP 10 DE 7.5 CV. - (SUCÇ. ø 85 mm REC. ø 75 mm)
C - BOCAIS DE RETORNO EM ABS - (22 UNID.)
D - TOMADAS DE ASPIRAÇÃO EM ABS - (05 UNID.)
E- COADEIRA SKIMMER - (08 UNID.)
F- RALOS DE FUNDO - 0.15X0.30 - (02 UNID.)

 ø
 5

0 
m

m

 ø
 5

0 
m

m

RETORNO ø 75 mmRETORNO ø 75 mm

 ø 50 mm

 ø 50 mm

 ø 50 mm

 ø 50 mm

 ø 50 mm

 ø 50 mm

 ø 50 mm

 ø 50 mm

 ø 50 mm

 ø
 5

0 
m

m

 ø
 5

0 
m

m

 ø
 5

0 
m

m

 ø
 5

0 
m

m

 ø
 5

0 
m

m

 ø
 5

0 
m

m

 ø
 5

0 
m

m

 ø
 5

0 
m

m

 ø
 5

0 
m

m

 ø
 5

0 
m

m

 ø
 5

0 
m

m

 ø
 5

0 
m

m

RETORNO ø 85 mm

 ø
 5

0 
m

m

ASPIRAÇÃO ø 75 mm

 ø
 5

0 
m

m

 ø
 5

0 
m

m

 ø
 5

0 
m

m

 ø
 5

0 
m

m

 ø
 5

0 
m

m

 ø 50 mm

 ø 50 mm

 ø 50 mm

 ø 50 mm

 ø
 5

0 
m

m

02 BOMBAS APP 10 - 7.5 CV
ø 60 mm 

RG

ø 60 mm 

ø 60 mm 

ø 60 mm 

ø 60 mm 

ø 60 mm 

RG

RG

RG RG

RECALQUE DAS BOMBAS ø 110 mm

VAI P/ ESGOTO ø 85 mm

02 FILTROS A/236

SKIMMER ø 75 mm

ASPIRAÇÃO ø 75 mm

SUCÇÃO ø 110 mm

RETORNO ø 85 mm

ESQUEMA VERTICAL - S/ESC.

RG RG

DETALHE DA CASA DE MÁQUINAS - S/ESC.

PLANTA BAIXA - ESC. 1/50

SECRETARIA DE ESPORTES DO DISTRITO FEDERAL

AutoCAD SHX Text
01/01

AutoCAD SHX Text
projeto

AutoCAD SHX Text
Data

AutoCAD SHX Text
Escala 

AutoCAD SHX Text
Bairro

AutoCAD SHX Text
Autor

AutoCAD SHX Text
Endereço

AutoCAD SHX Text
Título

AutoCAD SHX Text
Projeto

AutoCAD SHX Text
Projeto de Instalação Hidráulica

AutoCAD SHX Text
1/50

AutoCAD SHX Text
19/01/2007

AutoCAD SHX Text
Brasília - DF

AutoCAD SHX Text
Diversos

AutoCAD SHX Text
Vilas Olímpicas

AutoCAD SHX Text
básico

AutoCAD SHX Text
José Luiz M.Coutinho - Engenheiro Mecânico CREA: 42272-D-RJ

AutoCAD SHX Text
Ricardo Ferreira  - Engenheiro Civil CREA: 86-1-02692-D-RJ


	Sheets and Views
	ARQ07

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model


