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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Pregão

Unidade de Pregão da Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal

 

Decisão n.º Decisão À IMPUGNAÇÃO DA IDEALIZA SOLUÇÕES/2022 - SEL/SUAG/COLIC/DIPREG/PREGAO Brasília-DF, 16 de março de 2022.

   

 

DECISÃO À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

 

EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 002/2022 - PREGÃO/SUAG/SEL/DF

PROCESSO SEI N.º 00220-00005753/2021-87

(AMPLA CONCORRÊNCIA)

 

OBJETO: Registro de Preços com vistas à implantação e instalação de 20 (vinte) módulos espor�vos móveis (campos sinté�cos de futebol society) em tamanho
oficial (tamanho do campo 22 x 42m), com arquibancada, estrutura de alambrados, fornecimento de energia fotovoltaica e dos equipamentos necessários
para a prá�ca de futebol (tamanho final do módulo 27 x 50m), a fim de proporcionar à população do Distrito Federal espaços espor�vos e de lazer.

 

1.  DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS:

1.1. O Pregoeiro, no desempenho de suas atribuições, nos termos do Inciso II do caput do art. 17 do Decreto Federal n.º 10.024/2019
(Recepcionado pelo Decreto Distrital n.º 40.205/2019), em virtude da Impugnação ao Edital, pleiteado pela Impugnante IDEALIZA SOLUÇÕES
INTELIGENTES LTDA ME , inscrita no CNPJ sob o n.º 04.626.006/0001-20, encaminhado via e-mail tempes�vamente às 17h52min do dia 14/03/2022,
comunica aos interessados o seguinte:

1.1.1. Trata-se de Impugnação ao EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 002/2022 - PREGÃO/SUAG/SEL/DF em que pretende
a impugnante a revisão dos termos editalícios, constante no ANEXO I desta DECISÃO (Id. SEI/GDF n.º 82093906).

1.1.2. Analisando os termos da impugnação e verificando a necessidade ou não de incluir as exigências postuladas pela Impugnante, foi
encaminhado à Equipe de Planejamento da Contratação - Implantação e Instalação de Módulos Espor�vos de Campos Sinté�cos - SEL/SUAG/EPC-
OS148-21 (Id. SEI/GDF n.º 82116202), considerando que a Equipe de Planejamento da Contratação foi a responsável pela elaboração do Estudo
Técnico Preliminar (Id. SEI/GDF n.º 79310993 e 79312267) e pelo Termo de Referência e seus ANEXOS (Id. SEI/GDF n.º 79313460), e sendo a Equipe
Qualificada para emissão de PARECER.

 

2. DA TEMPESTIVIDADE E DO RECONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO:  

2.1. Conforme prelecionado no Item 4.1. e no Item 4.2. da Cláusula 4. (Quarta) – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE
ESCLARECIMENTO do Edital em epígrafe, in verbis:

“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 14/03/2022), 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)...” (Grifo nosso)

2.2. Verifica-se que a presente Impugnação ao Edital em epígrafe, pleiteado pela Impugnante IDEALIZA SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA ME ,
inscrita no CNPJ sob o n.º 04.626.006/0001-20, encaminhado via e-mail tempes�vamente às 17h52min do dia 14/03/2022, encontra-se tempes�vo, tendo
em vista que à Impugnação ao Edital em epígrafe deverá ser enviado até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, (até às
18:00 horas do dia 14/03/2022) – item 4.1, conforme Impugnação ao Edital em epígrafe, constante no ANEXO I desta DECISÃO.

2.3. Verificamos na Impugnação ao Edital em epígrafe (ANEXO I desta DECISÃO) as informações básicas para o reconhecimento da Impugnação
ao Edital, prelecionado no item 4.2, como: “...nome do representante legal e comprovação de poderes para representar a pe�cionante, se pessoa
jurídica...”.

2.4. Porém o que nos causa estranheza é que a Impugnante IDEALIZA SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA ME , inscrita no CNPJ sob o n.º
04.626.006/0001-20, encontra-se "INAPTO" no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, conforme comprovante constante no ANEXO III desta DECISÃO
e a mesma encontra-se "INATIVO" no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, conforme comprovante constante no ANEXO IV desta
DECISÃO, ou seja, nem sequer poderá par�cipar do PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 002/2022 - PREGÃO/SUAG/SEL/DF, tendo em vista que não teria tempo
hábil para regularizar as suas situações.

2.5. Sendo assim, mesmo a Impugnante estando "INAPTO" no CNPJ e "INATIVO" no SICAF, primando pela observância aos princípios norteadores
do Processo Licitatório, em especial os da legalidade, da vinculação ao instrumentos convocatório, alinhados à presunção da boa-fé dos atos pra�cados,
este Pregoeiro reconhece à Impugnação ao EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 002/2022 - PREGÃO/SUAG/SEL/DF para no mérito,
melhor informar e esclarecer quaisquer dúvidas na composição das Propostas de Preços e na elaboração da Documentação de Habilitação.

 

3. DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL:

3.1. A Impugnante IDEALIZA SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA ME , inscrita no CNPJ sob o n.º 04.626.006/0001-20 ques�ona, alega, pretende e
requer, conforme Íntegra da Impugnação ao Edital, constante no ANEXO I desta DECISÃO, em suma que, in verbis:

3.1.1. 2) Das nulidades insanáveis (Dois Editais Diferentes Publicados Site SEL/DF x COMPRASNET) (Errata que altera proposta sem
republicação):

"(...)

Pois bem! Para que fique o registro, até a data de 14/03/2022 às 14:30 horas o site da Secretaria de
Esporte e Lazer do Distrito Federal, acessível através do link (h�ps://esporte.df.gov.br/pregao-
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eletronico-srp-02-2022/) registra como anexo um outro edital (ANEXO 1) para o mesmo certame,
com DATAS e algumas especificações dis�ntas do edital ora impugnado, ou seja, correm em paralelo
2 (dois) editais dis�ntos um pelo site oficial da SEL/DF e outro publicado no sistema
comprasgovernamentais.gov (comprasnet) (ANEXO 2).

(...)

Do exposto, requer-se de imediata suspensão e republicação do edital do certame, visando
restabelecer a LEGALIDADE e impedir que todos os atos pra�cados a par�r de então seja anulados,
posto que em confronto com disposi�vos legais a�nentes."

 

3.1.2. 3-A) Mácula ao Art. 33 da Lei 8.666/1993 c/c Decisões do TCU – Da restrição à compe�vidade em razão da ausência de mo�vação para
vedar a par�cipação de empresas sob a forma de Consórcio:

"(...)

Sobre isto, tem-se a dizer que comumente as licitações que representam maior complexidade em
sua execução, bem como grande disponibilização financeira e de recursos materiais e humanos, tal
como a que ora se discute, são vencidas por empresas CONSORCIADAS.

(...)

No entanto, no edital de Pregão Eletrônico de nº 002/2021 – SEL/DF, faz expressa VEDAÇÃO À
PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS SOB A FORMA DE CONSÓRCIO, senão vejamos o subitem 6.2.4 do
edital:

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

[...]

6.2.4. Empresas 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.

(...)

Assim, impõe-se necessária a reformulação do instrumento convocatório para garan�r a ampliação
da compe�vidade ao certame, passando a PERMITIR A PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS SOB A
FORMA DE CONSÓRCIOS, ou, em hipótese remota, acaso man�da a inacertada decisão de vedar a
par�cipação de consórcios – o que não se acredita – que referida DECISÃO SEJA DEVIDAMENTO
MOTIVADA, a fim de prezar pela mo�vação dos atos administra�vos.

(...)"

3.1.3. 3-B) Mácula aos Art. 3º c/c 30 da Lei 8.666/1993 c/c Decisões do TCU – Da inovação em exigência de laudos e cer�ficados como
critério de habilitação técnica:

"Fora o disposto no tópico acima, que inegavelmente comprovou-se ser ILEGAL, não há no edital
qualquer jus�fica�va TÉCNICA ou JURÍDICA prévia que indique a plausibilidade, legalidade ou
mo�vação para a imposição de critérios de qualificação técnica ABUSIVOS e RESTRITIVOS tais como
os constantes nos subitens rela�vos às exigências de qualificação técnica do edital e termo de
referência, abaixo repe�dos:

14. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

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

14.2. O objeto a ser apresentado da declaração predita precisa ser compa�vel com as caracterís�cas
descritas neste Termo de Referência.

14.3. Deverão ser apresentados todos os cer�ficados do INMETRO, bem como laudos com
capacidade de comprovar desempenho informado.

(...)

Do exposto, faz-se necessária a reformulação do edital para excluir as exigências técnicas ilegais de
impor ao licitante a comprovação da qualificação técnica sem qualquer fundamentação ou
embasamento jurídico e técnico prévio que possa vir a jus�ficá-las, tais como a exigência de
comprovação de cer�ficação do INMETRO E LAUDOS.

(...)"

3.1.4. 3-C) Inobservância ao disposto no Art. 37, XXI da CF/88 e na Lei nº 8.666/1993 – Ausência de fundamentação e indicação da parcela de
maior relevância:

"Ao passo que o edital traz exigências técnicas restri�vas e ilegais EXPRESSAS, conforme aventado
no tópico anterior, deixou de indicar ou especificar qual a parcela de maior relevância técnica e valor
significa�vo a ser demonstrado para fins de cumprimento das exigências de capacidade técnica
operacional.

(...)

E não só isto, a ilegalidade também persiste no fato da contratação ser GLOBAL, com todos os
serviços dentro de um “pacote só”, misturando a aquisição de módulos, traves de futebol, grama
sinté�ca, alambrado, energia fotovoltáica com os serviços de engenharia e mão de obra para as
instalações correspondentes, e tudo isto no mesmo objeto, o que se demonstrará que também é
ILEGAL.
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Ou seja, o edital congloba tudo, e assim exige, direciona e restringe a prova da qualificação técnica a
um fornecedor GLOBAL. Ou seja, ou se tem TUDO ou não se comprova NADA. E o pior, sequer
apresenta qualquer jus�fica�va para tanto.

Dito isto, pergunta-se qual a necessidade de uma empresa que fornece módulos habitacionais
comprovar que também possui GRAMA SINTÉTICA, ENERGIA FOTOVOLTÁICA, TRAVE DE FUTEBOL,
ALAMBRADO???? Qual a MOTIVAÇÃO para tanto (Art. 2º e 55 Lei, 9.784/99)? Cadê o respaldo
LEGAL dessa arbitrariedade?

(....)

Veja-se bem que fazer indicações ao bel prazer, sem detalhamento técnico prévio e específico,
capazes de JUSTIFICAR o que se exigiu e apontou como MAIOR RELEVÂNCIA PARA HABILITAÇÃO
TÉCNICA, pode denotar um claro direcionamento e restrição da licitação a um ou outro fornecedor
exclusivo, que já tenha a mesma experiência em contrato similar. É o que se deve ter muito cuidado.

Nesta senda, é esta manifestação para rogar pela reformulação do instrumento convocatório,
reabrindo-se o prazo de publicação, a fim de adequar-se para o cumprimento da determinação legal
prevista na Cons�tuição Federal de 1988 e na Lei nº 8.666/1993, corroborado com a jurisprudência
do TCU, para que se faça constar as exigências de comprovação da capacidade técnica dos licitantes
de acordo com as caracterís�cas, quan�dades e prazos per�nentes ao objeto do edital, de forma
DETALHADA e ESPECÍFICA quanto a parcela de maior relevância técnica e valor significa�vo, tudo
devidamente jus�ficado nos autos."

3.1.5. 3-D) Mácula aos Arts. 15, IV c/c 23, §1º da Lei 8.666/1993 – Licitação Global (GRUPO) e Não por ITENS – ILEGALIDADE (SÚMULA 247 –
TCU):

"O edital em análise comete FLAGRANTE ILEGALIDADE ao juntar todos os produtos e serviços num
“pacote só”, obrigando que os pretensos licitantes possuam TUDO ou NADA, já que nem vão poder
par�cipar do certame.

Aqui o destaque para esclarecer que os serviços DEVEM e PODEM ser contratados de forma
FRACIONADA, subdivididos em lotes, o que ampliaria inequivocamente o universo de pretensos
licitantes aptos a fornecer o objeto da licitação. No entanto, não foi esse o espírito do malsinado
instrumento convocatório que trouxe regra restri�va de qualificação técnica, ao mesmo passo que
impõe a arrematação GLOBAL ao invés de lotes, E, PARA PIORAR, JUNTOU AQUISIÇÃO DE
PRODUTOS INDEPENDENTES ENTRE SI COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NUMA CONTRATAÇÃO SÓ.

Ou seja, com as especificações quase que exclusivas das inúmeras exigências abusivas tratadas nos
itens acima, somado ao fato da licitação ser por arremate GLOBAL ao invés de vários LOTES, e ainda,
pelo fato da vedação de par�cipação de empresas sob a forma de consórcios, e, por úl�mo, COM A
MISCELÂNEA DE AQUISIÇÃO DE MÓDULOS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, o certame está
RESTRITO à par�cipação de 1 fornecedor agraciado e plenamente apto.

(...)

Pelo exposto, faz-se necessário a reforma da citada cláusula editalícia, uma vez que contraria texto
expresso da Lei de Licitações, corroborado com pacífico entendimento do Tribunal de Contas da
União para o fim de reformar o edital, passando a subdividi-lo e permi�r a contratação e
arrematação por LOTES ao invés de contratação GLOBAL."

3.1.6. 4) Da Necessária Republicação do Edital com Reabertura do Prazo:

"Já se tornou do co�diano de muitos órgãos a alteração de editais no transcurso do prazo de
publicação sem qualquer republicação e reabertura de prazo, fato este que é NULO e ILEGAL, pois o
Art. 21, P. 4º da Lei 8.666/93 estabelece claramente a obrigatoriedade de. publicação e reabertura
do prazo inicialmente previsto quando houver qualquer alteração no instrumento convocatório.

Ressalta-se assim que o termo “exceto quando, inques�onavelmente, não afetar a formulação das
propostas” diz respeito ao sen�do AMPLO dos licitantes e não se restringe ao fato das propostas
comerciais em si, mas sim a todo o universo dos licitantes potencialmente a�ngidos pelas mudanças
em edital. Isto já está mais que unânime na jurisprudência do TCU.

(...)"

 

4. DA ANÁLISE DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL:

4.1. Análise ao QUESTIONAMENTO "02)", subitem 3.1.1:

4.1.1. O Item 3-B) da Impugnação supracitada será INDEFERIDO por este Pregoeiro, tendo em vista que o EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO
ELETRÔNICO SRP N.º 002/2022 - PREGÃO/SUAG/SEL/DF - (Ampla Concorrência) foi cadastrado e disponibilizado no COMPRASNET, constante
no ANEXO V desta DECISÃO (Id. SEI/GDF n.º 81233068), e a sua Publicação feita no DO-DF n.º 044, de 07 de março de 2022, constante no ANEXO VI
desta DECISÃO (Id. SEI/GDF n.º 81434425), evidenciado e explícito as datas e horários de: PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO, PEDIDOS DE
IMPUGNAÇÃO, RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, ABERTURA DAS PROPOSTAS e INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS.

4.1.2. Salientamos que todas as informações estão na página da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal SEL-GDF,
www.esporte.df.gov.br (clicar em Transparência>Licitações>Pregão Eletrônico), conforme Comprovante de DISPONIBILIZAÇÃO DO P.E NO SITE DA
SEL/DF, constante no ANEXO VII desta DECISÃO (Id. SEI/GDF n.º 82112254), ficando todos os Licitantes obrigados a acessá-lo para obtenção das
informações prestadas.

4.1.3. Ante o exposto e após as devidas considerações, considera-se infundada a exigência da Impugnante.

 

4.2. Análise ao QUESTIONAMENTO "3-A)", subitem 3.1.2:

4.2.1. O Item 3-A) da Impugnação supracitada será INDEFERIDO por este Pregoeiro, conforme NOTA TÉCNICA N.º 1 da Equipe de
Planejamento da Contratação - Implantação e Instalação de Módulos Espor�vos de Campos Sinté�cos - SEL/SUAG/EPC-OS148-21, constante
no ANEXO II desta DECISÃO (Id. SEI/GDF n.º 82206860), in verbis:

"Inicialmente à Impugnação aos termos do Edital, quanto a RESPOSTA ao que se destaca
no disposto no item "5 - Dos pedidos", os quais foram subme�dos à analise técnica por esta Equipe: 
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5-b) Reformular o instrumento convocatório para garan�r a ampliação da compe�vidade ao
certame, passando a PERMITIR A PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS SOB A FORMA DE CONSÓRCIOS, ou,
em hipótese remota, acaso man�da a inacertada decisão de vedar a par�cipação de consórcios – o
que não se acredita – que referida DECISÃO SEJA DEVIDAMENTO MOTIVADA, a fim de prezar pela
mo�vação dos atos administra�vos, conforme dito no item 3-A) desta peça;

 

Em análise ao pedido protocolado nesta pasta, é importante frisar algumas colocações apresentadas
pela Solicitante, conforme abaixo:

 

Destarte, faz-se imprescindível que a Administração reforme o instrumento convocatório para o fim
de PERMITIR A PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS SOB A FORMA DE CONSÓRCIO, ou, se assim não for
entendido, o que não se acredita, que a decisão de VEDAR SEJA DEVIDAMENTE MOTIVADA de forma
específica e legí�ma para este objeto, em atenção aos princípios da ampla compe��vidade,
moralidade e mo�vação dos atos administra�vos.

 

Conforme a própria interessada menciona ao longo de seu pedido, a aceitação da formação de
consórcio entre empresas deve ser devidamente mo�vada, mediante contratação de alta
complexidade e relevante vulto.

A interessada ainda afirma que pelo o fato do objeto em questão ser inovador, a fabricação deste é
restrita a um número mínimo de par�cipantes, porém conforme citado nos estudos técnicos
preliminares, a época pelo menos quatro contratações públicas foram realizadas com objeto
similar, tais e quais Pregão Eletrônico nº 105/2019 – Prefeitura da Estância de A�baia, Pregão
Eletrônico nº 08/2019 – CBDE Brasil, Pregão Presencial nº 22/2019 – Secretaria de Administração e
Inovação de São Bernardo do Campo e Pregão Eletrônico nº 135/2020 - Secretaria de Estado de
Educação, Cultura e Esportes do Acre.

Porém bastou uma simples e rápida busca na internet para verificar contratações semelhantes ao
objeto do Edital, tais quais:

 

• Dois bairros em Itupeva que receberão o projeto areninha e contará com os módulos como parte
do projeto: (h�ps://www.itupeva.sp.gov.br/projeto-areninha-vai-ser-implantado-em-itupeva-dois-
bairros-sao-escolhidos)";

• Parque Tarsila do Amaral, em Campo Grande, também receberá módulos espor�vos:
(h�ps://www.acri�ca.net/editorias/esportes/prefeitura-inicia-obras-para-implantacao-de-modulo-
espor�vo-no-parque/533235/); 

• Prefeitura de Selvíria, que irá instalar 90 unidades dos módulos em 79 municípios:
(h�p://www.selviria.ms.gov.br/no�cias/1043/Com-contrapar�da--Selviria-sera-contemplada-pelo-
Governo-do-Estado-com-modulo-espor�vo.html); 

• Prefeitura de A�baia instala mais três módulos, totalizando 05 unidades
(h�p://www.prefeituradea�baia.com.br/no�cia/inauguracao-tres-modulos-espor�vos/);

• Dentre outros.

 

Ora, será que somente um fornecedor irá produzir mais de 100 unidades de um objeto “inovador”,
e ainda só esse fornecedor terá a habilidade de execução? Se a interessada ainda insis�r no sim, se
somente uma empresa detém de uma técnica tão especifica de execução, e ainda a Administração
estaria querendo beneficiá-la (palavras da interessada) por que não há registro de patente da
estrutura em comento? Não há o que tecer sobre exclusividade de prestação de serviço,
tampouco sobre ausência de compe��vidade, haja vista que tal prá�ca inovadora está sendo cada
vez mais u�lizada não só no Distrito Federal, mas em diversos pontos do território Brasileiro.

Conforme previamente citado pela interessada, o consórcio deve ocorrer em situações as quais
detêm de elevada complexidade atrelada ao relevante vulto. Porém os itens que compõe as
pretensas instalações são itens comuns ao mercado, tais quais: alambrado, grama sinté�ca, trave
para gol, projetores em LED e o kit de energia fotovoltaica.

Assim, como critério de sustentabilidade ambiental e ainda buscando sempre a economia dos cofres
públicos, optou-se pela u�lização do sistema elétrico fotovoltaico, sendo este um bem comum à
realidade brasileira e u�lizado em residências, equipamentos públicos, dentre outros.

Novamente, em rápida busca em sites especializados, foi verificado que os itens solicitados no
Termo de Referência: Módulo fotovoltaico; Estrutura de suporte/fixação; Circuitos elétricos em CC e
AC; Inversores; e Quadros elétricos de proteção, seccionamento e comando (em CC e AC)), estão em
conformidade com a prá�ca não só de mercado como da Administração Pública também conforme:

 

O kit de energia solar fotovoltaica on grid é capaz de transformar a energia captada através da luz
do sol em energia elétrica, sendo composto por equipamentos, como painéis solares, inversor solar,
cabeamento e controlador de carga.( h�ps://www.portalsolar.com.br/kit-de-energia-solar-tudo-o-
que-voce-precisa-saber.html);

O sistema fotovoltaico on grid trabalha em comunhão com a concessionária, captando a energia
solar durante o dia e convertendo para energia elétrica. Esse processo é feito por meio de
equipamentos como: painéis solares, controladores de carga, cabeamento e inversor.
(h�ps://www.bv.com.br/bv-inspira/financiamento-para-energia-solar/kit-de-energia-solar);

https://www.itupeva.sp.gov.br/projeto-areninha-vai-ser-implantado-em-itupeva-dois-bairros-sao-escolhidos
https://www.acritica.net/editorias/esportes/prefeitura-inicia-obras-para-implantacao-de-modulo-esportivo-no-parque/533235/
http://www.selviria.ms.gov.br/noticias/1043/Com-contrapartida--Selviria-sera-contemplada-pelo-Governo-do-Estado-com-modulo-esportivo.html
http://www.prefeituradeatibaia.com.br/noticia/inauguracao-tres-modulos-esportivos/
https://www.portalsolar.com.br/kit-de-energia-solar-tudo-o-que-voce-precisa-saber.html
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Os principais materiais a serem fornecidos são:  Módulos fotovoltaicos; Inversores; Estruturas de
sustentação para os módulos fotovoltaicos e fixação sobre as coberturas, sejam de telhas metálicas
ou de laje; Infraestrutura necessária para acomodação dos inversores, proteções, cabos e demais
itens da planta fotovoltaica; Todos os cabos, materiais elétricos e disposi�vos (quadros elétricos,
proteções, etc.) dos circuitos de corrente con�nua (CC) e corrente alternada (CA); Todos os materiais
elétricos e acessórios necessários (proteções, barramentos, etc.) para adequação dos Quadros de
Distribuição existentes, nos quais será realizada a conexão à rede elétrica; Medidores de energia,
seguindo os requisitos especificados na seção 05 - Requisitos Técnicos Mínimos, para medição da
energia injetada nos pontos de conexão à rede elétrica; Todo o material (hastes, suportes, elementos
de fixação, isoladores, cabos, etc.) necessários para instalação, atualização e adequação do SPDA;
Todos os materiais e peças de reposição necessários para a CONTRATANTE realizar trabalhos de
operação e manutenção, conforme definido neste documento
(h�p://www.finatec.org.br/editais_finatec/files/licitacoes/2020/atas_e_outros/pregao_eletronico_013_

 

Ou seja, nenhum item definido por esta pasta encontra-se em desconformidade com as prá�cas
atuais de mercado, não tendo nenhuma complexidade exacerbada conforme a interessada insiste
em relatar.

Cumpre destacar também que o procedimento em análise trata-se de um Registro de Preços tendo
como modalidade o pregão eletrônico, estes regidos pelo Decreto Federal nº 7.892/2013 e Decreto
Distrital nº 39.103/2018. Dessa forma, é importante destacar o ar�go segundo e o inciso primeiro e
o segundo do Decreto Distrital predito, conforme:

 

Art. 2º Para os efeitos deste Decreto, adotam-se as seguintes definições:

I - Sistema de Registro de Preços: conjunto de procedimentos para registro formal de
preços rela�vos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras;

II - ata de registro de preços: documento vincula�vo, obrigacional, com caracterís�ca de
compromisso para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgãos e
en�dades par�cipantes e condições a serem pra�cadas, conforme as disposições con�das no
instrumento convocatório e propostas apresentadas; (grifo nosso)

 

Tendo em vista o ar�go citado, compreende-se que o registro de preços não é modalidade de
licitação - a modalidade escolhida foi o pregão conforme já elucidado ao longo deste esclarecimento
– e sim forma da contratação.

Assim, eluda-se que o registro de preços tem como obje�vo registrar os valores informados nas
propostas apresentadas para ser u�lizado em contratações futuras. Ou seja, o documento resultante
do procedimento em questão é a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, e não o contrato administra�vo
propriamente dito. A par�r desta ata, a Administração poderá solicitar o quan�ta�vo necessário,
bem como no momento oportuno, o serviço cujo preço foi registrado.

A par�r dessa solicitação o contrato administra�vo entre as partes é firmado, e todas as
informações referentes ao quan�ta�vo, local de implantação, número de empenho e demais
informações são prestadas.

Dessa maneira, é verificado que a Administração não está realizando um contrato superior ao
valor de R$ 15.800.000,00. A Administração está registrando preços, de forma a garan�r a economia
dos cofres públicos, haja vista o momento econômico instável que a população mundial se encontra,
de forma a garan�r a universalização do acesso às pra�ca espor�vas para a população, de forma a
preservar o princípio da economicidade.

Ainda no que tange o consórcio entre empresas, cumpre destacar que a inviabilidade desse �po de
formação foi definida de modo a evitar a redução de compe��vidade através da cartelização.

A cartelização gira em torno do controle de precificação de determinado serviço ou insumo, e ao
permi�r o consórcio, a Administração abre possíveis brechas para conglomerados de empresas
definirem o curso do pretenso certame, através do controle de preços a serem pra�cados em suas
propostas.

Sobre o comentado nível de detalhamento, esta equipe tão somente seguiu as orientações do
Tribunal de Contas da União, conforme h�p://www.tcu.gov.br/arquivosrca/001.003.011.htm, o qual
elucida:

Termo de referência ou projeto básico

O que é?

1. O termo de referência ou o projeto básico é o documento, elaborado a par�r dos estudos técnicos
preliminares, deve conter os elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado,
para caracterizar o objeto da licitação (1).

 

Dessa maneira, o nível de detalhe presente no Termo de Referência foi realizado de modo a não
gerar possíveis dúvidas quanto à sua execução, tampouco a �pologia, forma e especificação dos
materiais a serem u�lizados.

Destarte, de modo a exaurir os ques�onamentos a cerca da viabilidade de permissão de empresas
sob a forma de consórcios, esta equipe entende que não existem jus�fica�vas técnicas suficientes
para tal mudança, haja vista tal implantação, apesar de inovadora, não demanda elevada
capacidade de execução e ainda, de modo a preservar a compe��vidade, a inviabilidade do
consórcio entre empresas visa ao impedimento de cartelização dos preços pra�cados nas
propostas a serem apresentadas.

http://www.tcu.gov.br/arquivosrca/001.003.011.htm
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Tais considerações são essenciais para entender as caracterís�cas de fornecimento da Ata de
Registro de Preço, que além de não garan�r a aquisição da totalidade descrita no edital, torna o
fornecimento parcelado.

Segundo recentes decisões das Cortes de Contas, a par�cipação de consórcios deve ocorrer apenas
quando o vulto da contratação ou a complexidade técnica de fornecimento afetem a
compe��vidade do certame, o que não é o caso, já que o objeto não dispõe de complexidade
técnica, tampouco alija licitantes pelo seu valor total. E ainda, inteira-se que há inúmeras empresas
no mercado capazes de suportar a execução para prestar tais serviços.

Ao contrário do que relata a Impugnante, o presente processo visa contratar serviços comuns,
afinal, fornecer módulos espor�vos (quadras mul�funcionais) não revela nenhuma especialização
incomum para empresas do ramo, ou seja, inexiste complexidade técnica de execução comparada a
certames que visam a contratação de empresas de obras de grande porte, por exemplo.

 

A jurisprudência deste Tribunal já se firmou no sen�do de que a admissão ou não de consórcio de
empresas em licitações e contratações é competência discricionária do administrador, devendo
este exercê-la sempre mediante jus�fica�va fundamentada. Não obstante a par�cipação de
consórcio seja recomendada sempre que o objeto seja considerado de alta complexidade ou vulto,
tal alterna�va também não é obrigatória. Devem ser consideradas as circunstâncias concretas que
indiquem se o objeto apresenta vulto ou complexidade que torne restrito o universo de possíveis
licitantes. Somente nessa hipótese, fica o administrador obrigado a autorizar a par�cipação de
consórcio de empresas no certame, com o intuito precípuo de ampliar a compe��vidade e
proporcionar a obtenção da proposta mais vantajosa. (TCU, Acórdão 2.831, Plenário, Rel. Min. Ana
Arraes). (Grifo nosso).

 

Assim, a vedação de empresas cons�tuídas sob a forma de consórcio se jus�fica na medida em que
nas contratações de serviços comuns, é notadamente habitual a par�cipação de empresas de
pequeno e médio porte, às quais, em sua maioria, apresentam o mínimo exigido no tocante a
qualificação técnica e financeira.

Além disso, considerando todos os aspectos narrados, a escolha da par�cipação, ou não, de
empresas cons�tuídas sob a forma de consórcio, com as devidas jus�fica�vas, conforme se
depreende da literalidade do texto da Lei n° 8.666/93, que em seu ar�go 33 atribui à Administração
a prerroga�va de admissão de consórcios em licitações por ela promovidas, pelos mo�vos já
expostos, conclui-se que a vedação de cons�tuição de empresas em consórcio, para o caso
concreto, por se tratar de Registro de Preços, é o que melhor atende ao interesse público, por
pres�giar os princípios da compe��vidade, economicidade e moralidade."

4.3. Análise ao QUESTIONAMENTO "3-B)", subitem 3.1.3:

4.3.1. O Item 3-B) da Impugnação supracitada será INDEFERIDO por este Pregoeiro, tendo em vista que já foram realizadas as alterações dos
equívocos, conforme Errata cadastrada e disponibilizada no COMPRASNET, constante no ANEXO VIII desta DECISÃO (Id. SEI/GDF n.º 81746651), e a
sua Publicação feita no DO-DF n.º 048, de 11 de março de 2022, constante no ANEXO IX desta DECISÃO (Id. SEI/GDF n.º 81840345), sendo que,
inques�onavelmente, a alegação feita pela Empresa não afetará a formulação das propostas, resguardado o tratamento isonômico aos Licitantes.

 

4.4. Análise ao QUESTIONAMENTO "3-C)", subitem 3.1.4 e Análise ao QUESTIONAMENTO "3-D)", subitem 3.1.5:

4.4.1. O Item 3-C) e o Item 3-D) da Impugnação supracitada será INDEFERIDO por este Pregoeiro, conforme NOTA TÉCNICA N.º 1 da Equipe
de Planejamento da Contratação - Implantação e Instalação de Módulos Espor�vos de Campos Sinté�cos - SEL/SUAG/EPC-OS148-21, constante
no ANEXO II desta DECISÃO (Id. SEI/GDF n.º 82206860), in verbis:

"Dessa forma, quanto a RESPOSTA ao que se destaca no disposto no item "5 - Dos pedidos", os
quais foram subme�dos à analise técnica por esta Equipe, nesse tópico discorreremos sobre dois
pontos simultaneamente: das alegações da Solicitante sobre indefinição da parcela de maior
relevância e do fracionamento do objeto.

 

5-d) Reformular o instrumento convocatório para o fim de excluir as exigências técnicas ilegais de
impor ao licitante a comprovação da qualificação técnica (operacional e profissional) sem qualquer
fundamentação ou embasamento jurídico e técnico prévio que possa vir a jus�ficá-las, que então
seja o edital reformulado para que possa incluir a fundamentação e mo�vação técnica prévia capaz
de jus�ficar a plausibilidade de impor a escolha dos itens como de MAIOR RELEVÂNCIA para o objeto
da licitação, além de excluir as cláusulas conflitantes e exigências ilegais que extrapolem ao previsto
na lei, conforme explanado no item 3-C).

5-e) Reformular o instrumento convocatório passando a subdividi-lo e permi�r a contratação e
arrematação por LOTES ao invés de contratação GLOBAL, vez que há possibilidade de subdivisão do
objeto, a fim de ampliar a compe��vidade, tal como arguido no item 3-D);

 

A interessada tece ao longo do seu pedido o seguinte:

 

É consabido que a Administração tem a faculdade, ou seja, o poder discricionário de impor
exigências de qualificação técnica que sejam simultaneamente de maior relevância técnica e valor
significa�vo, limitados em até 50% (cinquenta) por cento do quan�ta�vo previsto. Isto é óbvio que se
tem este conhecimento, e não estão sendo discu�das tais exigências por este prisma, mas sim pelo
fator de não exis�r no edital qualquer jus�fica�va técnica ou jurídica que indique e mo�ve que estas
exigências são absolutamente necessárias e relevantes para selecionar os pretensos concorrentes,
posto que, na verdade, o edital, da forma que está GENÉRICO, acaba por não iden�ficar o que se
pretende provar, deixando margens para perigoso julgamento subje�vo por quem quer que seja.
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Nesse sen�do, cumpre destacar o definido pela  Corte de Contas, através do  Acórdão nº 2215/2008
– Plenário (item 9.5.3).

Dessa maneira, ao considerar que o objeto da pretensa licitação consiste no registro de preços para
a implantação e instalação de 20 (vinte) estruturas móveis de módulos espor�vos, a
Administração PODE solicitar como atestado de qualificação técnica a comprovação da instalação
de até 10 unidades das estruturas em comento.

Entretanto, de modo a preservar a compe��vidade entre os interessados, esta equipe definiu como
critério a informação se a interessada já fornece ou, em algum momento já forneceu o objeto em
análise.

E ainda, justamente para preservar a isonomia, e garan�r que o leque de par�cipantes seja cada vez
maior, foi definido que não há a obrigatoriedade na apresentação de documentação que
comprove a execução de forma análoga do objeto, visto que o termo de referência é claro no que
diz respeito à compa�bilidade – e não igualdade- das caracterís�cas da estrutura.

Dessa forma, o edital é taxa�vo em mencionar que serão aceitos atestados de capacidade técnica
per�nentes e compa�veis com o objeto da licitação, vejamos:

 

10.4.1.4.1. Comprovação de ap�dão no desempenho de a�vidade per�nente e compa�vel em
caracterís�cas com o objeto desta licitação, por intermédio da apresentação de DOCUMENTAÇÃO
TÉCNICA que comprove que a Licitante fornece ou já forneceu o objeto desta licitação (indicado na
Cláusula Primeira (1 - DO OBJETO) e no ANEXO I – Termo de Referência deste Edital).

 

Em síntese, não há falhas come�das pela Administração na definição de solicitação de
documentação técnica a ser apresentada, visto que a documentação solicitada é 10 vezes inferior
ao máximo permi�do.

Mais uma vez é importante esclarecer o objeto da pretensa contratação, visto que este não foi
muito bem interpretado. Dessa forma, vejamos:

 

Registro de Preços com vistas à implantação e instalação de 20 (vinte) módulos espor�vos móveis
(campos sinté�cos de futebol society) em tamanho oficial (tamanho do campo 22 x 42m), com
arquibancada, estrutura de alambrados, fornecimento de energia fotovoltaica e dos equipamentos
necessários para a prá�ca de futebol (tamanho final do módulo 27 x 50m), a fim de proporcionar à
população do Distrito Federal espaços espor�vos e de lazer. (grifo nosso)

 

O objeto será implantado e instalado, ou seja, o vencedor do pretenso certame irá implantar A
ESTRUTURA MODULAR COMO UM TODO, no local a ser designado. Ou seja, irá inserir a quadra de
grama sinté�ca, arquibancada, iluminação e demais itens em um local só. Além de todos os
bene�cios da aquisição modular, previstos ao longo do termo de referencia, destaca-se na
celeridade em sua montagem, dado que é possível montar a estrutura por completo em até 15 dias,
prazo esse completamente impossível de ser completo quando comparado com obras
convencionais de engenharia.

Dessa maneira, e ainda em concomitância com a discricionariedade do gestor público, foi definido
que a contratação “global” da estrutura completa é mais vantajosa para a Administração, tendo
em vista prazos, execução, critérios de sustentabilidade dentre outros.

A Idealiza Soluções Inteligentes ainda levanta:

 

Ou seja, o edital congloba tudo, e assim exige, direciona e restringe a prova da qualificação técnica a
um fornecedor GLOBAL. Ou seja, ou se tem TUDO ou não se comprova NADA. E o pior, sequer
apresenta qualquer jus�fica�va para tanto. Dito isto, pergunta-se qual a necessidade de uma
empresa que fornece módulos habitacionais comprovar que também possui GRAMA SINTÉTICA,
ENERGIA FOTOVOLTÁICA, TRAVE DE FUTEBOL, ALAMBRADO???? Qual a MOTIVAÇÃO para tanto (Art.
2º e 55 Lei, 9.784/99)? Cadê o respaldo LEGAL dessa arbitrariedade?

 

Novamente, esclarecemos que o objeto da licitação é a estrutura modular para prá�ca espor�va,
dessa forma as empresas interessadas na par�cipação do pretenso certame deverão possuir em seu
rol de a�vidade de cadastro nacional de pessoa jurídica a permissão para o fornecimento de tal
estrutura.

Dito isso, responde-se que a empresa que fornece módulos habitacionais poderá par�cipar do
certame, sem qualquer óbice e/ou impedimento, desde que tal empresa tenha a exper�se para
executar o objeto conforme a Administração definiu no instrumento convocatório. E ainda, se foi
solicitada comprovação de grama sinté�ca, energia fotovoltaica, trave de futebol, e, por fim,
alambrado é porque tais itens são indissolúveis e indispensáveis para a plena execução do objeto.

O edital em questão é obje�vo em mencionar que os módulos espor�vos possuem partes que são
relacionadas entre si, e que são formados com sua junção de forma concomitante por justamente
serem interligados.  Trata-se, inclusive, de qualidade do produto que pode ser, em caso de
necessidade, re�rado do local depois de instalado, podendo ser fixado em outro local.

Porém é importante ressaltar que amostras foram solicitadas tão somente como critério
de CLASSIFICAÇÃO da licitante, o que fora solicitado na fase de habilitação foi somente a
comprovação de que a licitante executa, ou já executou algo de forma compa�vel com o objeto da
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licitação em análise. Mesmo assim, não foram es�pulados quan�ta�vos, tampouco foi solicitada
documentação robusta e/o exacerbada, justamente para preservar a compe��vidade e permi�r a
ampla concorrência de mercado, de forma a preservar a economia dos cofres públicos.

No que diz respeito ao possível direcionamento, e ainda a restrição do objeto a tão somente a 01 ou
nenhum interessado – conforme dito pela Idealiza Soluções, ques�ono novamente se dentro de
todas as estruturas modulares que estão sendo executadas ao longo do Brasil, só houvesse tão
somente um fornecedor, por que a necessidade de realização de um pregão eletrônico – essa
modalidade a mais indicadas pelos Tribunais, e demais órgãos de controle - onde qualquer
interessado pode par�cipar?

Por que não realizar a presente contratação através de inexigibilidade de licitação, essa pautada nos
ar�go 25 Lei 8.666/93? Conforme:

 

Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de compe�ção, em especial:

I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por
produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a
comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do
comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação
ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas en�dades equivalentes;

II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular,
com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços
de publicidade e divulgação;

III - para contratação de profissional de qualquer setor ar�s�co, diretamente ou através de
empresário exclusivo, desde que consagrado pela crí�ca especializada ou pela opinião pública.

§ 1o  Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no campo de
sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações,
organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas
a�vidades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscu�velmente o mais adequado à
plena sa�sfação do objeto do contrato. (grifo nosso)

 

A escolha da modalidade de pregão eletrônico só reforça a tese de que a estrutura em análise é
classificada, COMO UM TODO, como um bem comum e que ainda é pra�cada – atualmente- no
mercado, em especial, de contratações públicas.

A possibilidade de afirmação de desvio, tampouco de direcionamento fere toda a fase interna desta
licitação, haja vista essa foi pautada em todos os norma�vos necessários de modo que a
contratação seja feita de forma saudável e sustentável. Afirmar que o pretenso certame possui
esdrúxulas e desarrazoadas exigências técnicas ins�ga a análise de que talvez, a interessada não
tenha compreendido de forma total o objeto, como um todo, da licitação em análise. O que é
passível de compreensão, haja vista estruturas habitacionais modulares divergem em conceito e
aplicabilidade de estruturas espor�vas modulares.

Esta pasta realizou estudos técnicos complementares de forma a verificar a aplicabilidade do objeto
desta licitação, justamente para não ocorrer em dano ao erário oriundo de uma instalação a qual
não cumprirá sua função previamente definida.

À vista disso, não há o que detalhar em parcela de maior relevância, quando o objeto desta análise
engloba a estrutura como um todo.

Em análise con�nuada, não é economicamente e tecnicamente viável o desmembramento do
objeto, seja pelo aumento significa�vo de pessoas trabalhando na execução, seja pelo aumento de
erros, seja pela probabilidade de atraso na entrega do equipamento, e principalmente pela perda de
padronização de execução do objeto.

Há que se destacar ainda que, para a Administração, é o método mais sa�sfatório também sob o
ponto de vista da eficiência de gestão, uma vez que terá que administrar uma única empresa
Contratada ao invés de inúmeras. Haveria um maior nível de controle pela Administração e maior
facilidade no cumprimento do cronograma preestabelecido na observância dos prazos, conforme já
salientado acima.

O Tribunal de Contas da União — TCU — se pronunciou diversas vezes no sen�do de que é regular a
aquisição por grupo/lote:

"a questão da viabilidade do fracionamento deve ser decidida com base em cada caso, pois cada
obra tem as suas especificidades, devendo o gestor decidir analisando qual a solução mais
adequada no caso concreto". Acórdão n° 732/2008

“A adjudicação por grupo ou lote nado pode ser �da, em princípio, como irregular. (...) Mas a
perspec�va de administrar inumeros contratos por um corpo de servidores reduzido pode se
enquadrar, em nossa visão, na exceção prevista na Súmula n° 247, de que haveria prejuízo para o
conjunto dos bens a serem adquiridos". Acrescentou que "a Administração deve sopesar, no caso
concreto, as consequências da mul�plicação de contratos que poderiam estar resumidos em um só,
optando, então, de acordo com suas necessidades administra�vas e operacionais, pelo
gerenciamento de um só contrato com todos os itens ou de um para cada fornecedor". Acordão
2796/2013-Plenario “Inexiste ilegalidade na realização de pregão com previsão de adjudicação por
lotes, e não por itens, desde que os lotes sejam integrados por itens de uma mesma natureza e que
guardem relação entre si”. Acórdão 5.260/2011-1* Câmara.

“Não vejo, portanto, a alegada afronta a jurisprudência do Tribunal. A interpretação da Sumula/TCU
247 não pode se restringir a sua literalidade, quando ela se refere a itens. A par�r de uma
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interpretação sistémica, há de se entender itens, lotes e grupos.” Acordão n° 5134/2014 — TCU — 2
- Camara.

 

Destarte, no presente caso, fica evidente que a contratação global é a única forma de se executar o
presente Objeto, tornando inviável licitá-lo de forma diversa.

Por fim, acreditamos que a Impugnante não tenha familiaridade com fornecimento deste
objeto, pois sua solicitação de desmembrar a prestação do serviço em itens acabaria por inviabilizar
a contratação do Objeto ora licitado."

4.5. Análise ao QUESTIONAMENTO "4)", subitem 3.1.6:

4.5.1. Por fim, ressalte-se que, inques�onavelmente, as alegações feitas pela Impugnante e INDEFERIDAS, por este Pregoeiro e pela Equipe
de Planejamento da Contratação - Implantação e Instalação de Módulos Espor�vos de Campos Sinté�cos - SEL/SUAG/EPC-OS148-21, conforme NOTA
TÉCNICA N.º 1, constante no ANEXO II desta DECISÃO (Id. SEI/GDF n.º 82206860), não afetarão a formulação das propostas, resguardado o
tratamento isonômico aos Licitantes, o EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 002/2022 - PREGÃO/SUAG/SEL/DF e seus ANEXOS I A
X permanecem sem modificações, e com os mesmos prazos estabelecidos no mesmo.

 

5. DA DECISÃO:

5.1. A isonomia deve ser observada em todo processo licitatório desde o ato convocatório, e nas demais fases do processo, até mesmo o
julgamento das propostas deve ser feito baseado nos critérios obje�vos delimitados no ato convocatório, sem qualquer influência subje�va, ou preferência
dos julgadores também nessa fase:

“A Cons�tuição Federal prevê, no seu art. 37, XXI, a contratação de obras, serviços, compras e alienações mediante a observação
do princípio da isonomia, assegurando a todos os concorrentes a igualdade de condições. A obrigatoriedade da aplicação do princípio é
reiterada no art. 3º da lei8.666/93.” (Grifo nosso).

5.2. Evidenciando que a Impugnante IDEALIZA SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA ME , inscrita no CNPJ sob o n.º 04.626.006/0001-20, que encontra-
se "INAPTA" no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, conforme comprovante constante no ANEXO III desta DECISÃO e a mesma encontra-se
"INATIVA" no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, conforme comprovante constante no ANEXO IV desta DECISÃO, ou seja, nem
sequer poderá par�cipar do PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 002/2022 - PREGÃO/SUAG/SEL/DF, tendo em vista que não teria tempo hábil para regularizar
as suas situações, Impugnou a o EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 002/2022 - PREGÃO/SUAG/SEL/DF e seus ANEXOS I A X na
esperança de uma possível revisão para par�cipar do certame com Empresas reunidas em consórcio e ou na republicação do Edital em epígrafe para
ganhar prazo em regularizar as suas situações.

5.3. Em razão disto, ao aceitar os ques�onamentos, alegações, pretensões a Impugnante estaria privilegiando e feriando o princípio da
isonomia, assegurando a todos os concorrentes a igualdade de condições, como também será violador aos direitos dos demais Licitantes que poderão
ques�onar o ato decisório nas esferas administra�va e judicial.

5.4. Outrossim, ainda é importante observar-se outro princípio fundamental a seleção da proposta mais vantajosa, refere-se ao princípio da
economicidade, Art. 3º da lei8.666/93:

“Art. 3o  A licitação des�na-se a garan�r a observância do princípio cons�tucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a
administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os
princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administra�va, da
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento obje�vo e dos que lhes são correlatos.” (Grifo nosso).

5.5. Trata-se de instrumento importan�ssimo nos certames públicos. Por esse, entende-se que deve a Administração Pública promover de
maneira imparcial ações que promovam o gasto consciente dos recursos públicos. Sendo assim, a administração pública obrigada a gerir os recursos
públicos de forma razoável e eficiente.

5.6. Consabido, cons�tui-se num procedimento administra�vo tendente a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública na
contratação de serviços. Por óbvio, quanto mais par�cipantes houver, mais e melhores serão as possibilidades da Administração firmar contratos que
melhor atendam os seus interesses, e de consequência, o interesse público.

5.7. Diante do exposto, à luz da legislação aplicável, decido conhecer à Impugnação ao Edital em epígrafe, para no mérito,
declarar IMPROCEDENTE TOTALMENTE, conforme CLAUSULA QUARTA - 4. DA ANÁLISE DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL e na NOTA TÉCNICA N.º
1 (Id. SEI/GDF n.º 82206860) da Equipe de Planejamento da Contratação - Implantação e Instalação de Módulos Espor�vos de Campos Sinté�cos -
SEL/SUAG/EPC-OS148-21 (Id. SEI/GDF n.º 82116202), que decidiu pelo INDEFERIMENTO TOTAL dos termos impugnados nos Itens 3-A), 3-C) 3-D) e no que
coube, conforme Íntegra do NOTA TÉCNICA N.º 1, constante no ANEXO II desta DECISÃO.

5.8. Tendo em vista o INDEFERIMENTO TOTAL da Impugnação ao EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 002/2022 -
PREGÃO/SUAG/SEL/DF e que as dúvidas da Impugnante foram sanadas, e que as informações constam no Edital em epígrafe, nas suas
Publicações realizadas no Diário Oficial do Distrito Federal - DO-DF 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”), sendo que, inques�onavelmente, as alegações feitas pela
Impugnante não afetarão a formulação das propostas, resguardando assim o tratamento isonômico aos Licitantes, o EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO
ELETRÔNICO SRP N.º 002/2022 - PREGÃO/SUAG/SEL/DF e seus ANEXOS I A X permanecem sem modificações, e com os mesmos prazos estabelecidos no
mesmo.

5.9. Importa consignar que à Impugnação ao Edital em epígrafe, com a respec�va DECISÃO, encontram-se disponibilizados no site do
Comprasnet (www.comprasgovernamentais.gov.br – no link correspondente a este Edital em epígrafe: 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.

 

 

THIAGO MOREIRA CARVALHO

Pregoeiro – SEL/DF

 

 

ANEXO I - IMPUGNAÇÃO DA IDEALIZA SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA ME AO EDITAL 

(Id. SEI/GDF n.º 82093906)

 

http://www.esporte.df.gov.br/
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.esporte.df.gov.br/
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ANEXO II - NOTA TÉCNICA N.º 1 DA EL/SUAG/EPC-OS148-21

(Id. SEI/GDF n.º 82206860)

 

 

ANEXO III - CNPJ INAPTO DA IDEALIZA SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA ME

(Id. SEI/GDF n.º 82230741)

 

 

ANEXO IV - SICAF INATIVO DA IDEALIZA SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA ME

(Id. SEI/GDF n.º 82230832)

 

 

ANEXO V - COMPROVANTE DO CADASTRO DO P. E. SRP N.º 002-2022 NO COMPRASNET.

(Id. SEI/GDF n.º 81233068)

 

 

ANEXO VI - PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 002/2022

(Id. SEI/GDF n.º 81434425)

 

 

ANEXO VII - DISPONIBILIZAÇÃO DO P.E NO SITE DA SEL/DF

(Id. SEI/GDF n.º 82112254)

 

 

ANEXO VIII - COMPROVANTE DE ERRATA DO P. E. SRP N.º 002/2022 NO COMPRASNET

(Id. SEI/GDF n.º 81746651)

 

 

ANEXO IX - PUBLICAÇÃO DO AVISO DE ERRATA DO P. E. SRP N.º 002/2022 (81840345)

(Id. SEI/GDF n.º 81840345)

 

Documento assinado eletronicamente por THIAGO MOREIRA CARVALHO - Matr.0280064-0,
Pregoeiro(a), em 16/03/2022, às 18:07, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 82231833 código CRC= 867CCB61.
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ILUSTRÍSSIMO SENHOR THIAGO MOREIRA CARVALHO - PREGOEIRO DA 
COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER 
DO DISTRITO FEDERAL – SEL/DF 
 
EM CÓPIA AO EXMO. DR. PAULO TADEU – CONSELHEIRO PRESIDENTE DO 
TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL – TCDF. 
 
EM CÓPIA À EXMA. DRA. PROCURADORA GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL – DRA. FABIANA COSTA OLIVEIRA BARRETO 
 
 
 
 

IMPUGNAÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL 
 C/C  

DENÚNCIA DE IRREGULARIDADES EM LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 – SEL/DF 

PROCESSO Nº 0220-00005753/2021-87 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IDEALIZA SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA ME, empresa de 

responsabilidade individual limitada, personalidade jurídica de direito privado, inscrita sob o 
CNPJ nº 04.626.006/0001-20, com sede na Rua Domingos Pedro Hermes, nº 982, Jardim – São 
José/SC. CEP nº 88.111-330, por seu sócio administrador, vem, à presença de Vossa Senhoria, 
tempestivamente, apresentar IMPUGNAÇÃO C/C DENÚNCIA RELATIVO AOS TERMOS 
DO EDITAL  DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 – SEL/DF, por conter cláusulas e 
exigências ILEGAIS, ABUSIVAS E RESTRITIVAS, conforme se demonstrará: 
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1) Síntese do objeto desta impugnação 

 
A Comissão de Licitações da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito 

Federal – SEL/DF publicou o edital de Pregão Eletrônico nº 002/2022, com o seguinte objeto:  
 

Registro de Preços com vistas à implantação e instalação de 20 (vinte) 
módulos esportivos móveis (campos sintéticos de futebol society) em 
tamanho oficial (tamanho do campo 22 x 42m), com arquibancada, 
estrutura de alambrados, fornecimento de energia fotovoltaica e dos 
equipamentos necessários para a prática de futebol (tamanho final do 
módulo 27 x 50m), a fim de proporcionar à população do Distrito Federal 
espaços esportivos e de lazer. 

 
Referido certame está com sessão de abertura prevista para acontecer dia 17/03/2022, 

às 10:00 horas, portanto, tempestiva a presente peça impugnatória, nos termos do item 4.1 do 
edital, c/c o Art. 41, §2º da Lei nº 8.666/1993, quando protocolada até o dia 14/03/2022. É o caso! 

 
No entanto, em que pese a presente peça seja absolutamente TEMPESTIVA, 

REGULAR e APTA a cumprir com todos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos atinentes, caso, 
por alguma razão - que se desconhece, mas apenas para não deixar de prever - não for conhecida 
na condição de impugnação, que então seja recebida e analisada com fundamento no constitucional 
DIREITO DE PETIÇÃO, preconizado no Art. 5, XXXIV, alínea “a” da Constituição Federal de 
1988, ante os relevantes e jurídicos motivos aqui expostos, que tanto contribuem e prezam pela 
legalidade dos atos da Administração Pública.  

 
Dito isto, destaca-se que, ao analisar referido instrumento convocatório, 

principalmente as absurdas exigências de qualificação técnica/amostras/especificações, 
vislumbrou-se cláusulas e condições que afrontam disposições legais, o que será esclarecido nos 
tópicos seguintes. 

 
Resta-nos esclarecer que, no presente caso, a impugnação ora apresentada se constitui 

em instrumento inegavelmente benéfico à Administração Pública, na medida em que permite traz 
ao conhecimento dos agentes, responsáveis pelo certame, as possíveis falhas e inadequações que 
precisam ser corrigidas. 

 
A análise prudente, imparcial e responsável desta peça pela entidade promotora da 

licitação gera, comprovadamente, o aumento da competitividade e, por consequência, do número 
de propostas vantajosas que resultam em economia ao Erário, até porque grande parte das 
impugnações visam corrigir equívocos em parecer técnico ou condições de habilitação que 
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invariavelmente cerceiam, ainda que não intencionalmente, a participação de empresas do ramo 
do objeto licitado. 

 
A existência de ilegalidades, acaso não sejam analisadas em tempo hábil, fatalmente 

ensejarão no fracasso do certame licitatório nas suas fases sucessivas ou até mesmo no decorrer 
do contrato dela decorrente, fazendo com que o ente licitante não atinja seus objetivos. Por essas 
razões, é sempre preferível que a Administração Pública se esforce para assegurar a legalidade do 
certame licitatório, não ignorando eventuais falhas que possam existir. 

 
As leis administrativas são de ordem pública e seus preceitos não podem ser 

descumpridos, uma vez que contêm verdadeiros poderes - deveres, irrenunciáveis pelos agentes 
públicos. Por outras palavras, a natureza da função pública e a finalidade do Estado impedem que 
seus agentes deixem de exercitar os poderes e de cumprir os deveres que a lei lhes impõe. Tais 
poderes, conferidos à Administração Pública para serem utilizados em benefício da coletividade 
não podem ser renunciados ou descumpridos pelo administrador, sob o risco de violação ao 
princípio da legalidade. 

 
Com isto, o que se roga é que esse edital possa ser inteiramente REVISADO, excluindo 

as cláusulas abusivas e ilegais, garantindo que a contratação seja realizada com observância estrita 
da LEI, e independente da vontade própria de quem quer que seja. 

 
Não sendo esta a posição desta Colenda Comissão, o que não se espera, indica de logo 

que este licitante representará nestes exatos termos ao Tribunal de Contas do Estado do Distrito 
Federal - TCDF e ao Ministério Público do Distrito Federal - MPDF, já copiados, para que as 
providências aqui requeridas sejam atendidas, vez que é inadmissível a perpetuação de ilegalidades 
tais como as que ora se combate! 

 
2) Das nulidades insanáveis  

(Dois Editais Diferentes Publicados Site SEL/DF x COMPRASNET) 
(Errata que altera proposta sem republicação) 

 
A priori, cumpre desde logo esclarecer que acaso o referido certame siga adiante na 

data de 17/03/2022, sem qualquer republicação e reabertura do prazo legalmente previsto, estar-
se-á procedendo com nulidade, malferindo todo o processo a partir de então, que certamente eivará 
de nulidade os atos praticados, causando prejuízo erário e imputação de responsabilidades aos 
agentes que avançaram na contratação em desconformidade com a Lei. O que está errado tem que 
ser CORRIGIDO e não atropelado como se não houvesse justiça.  
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Insistir no erro é errar em dobro, principalmente quando alertado com antecedência do 
que está errado.  

 
Pois bem! Para que fique o registro, até a data de 14/03/2022 às 14:30 horas o site da 

Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal, acessível através do link 
(https://esporte.df.gov.br/pregao-eletronico-srp-02-2022/) registra como anexo um outro edital 
(ANEXO 1)  para o mesmo certame, com DATAS e algumas especificações distintas do edital ora 
impugnado, ou seja, correm em paralelo 2 (dois) editais distintos um pelo site oficial da SEL/DF 
e outro publicado no sistema comprasgovernamentais.gov (comprasnet) (ANEXO 2). 

 
O fato narrado acima, além de esdrúxulo, é factível de gerar a nulidade da pretensa 

contratação, vez que possivelmente levou licitantes ao equívoco na análise do edital e de suas 
especificações, além de se nortearem por prazos e exigências distintas da verdade. Se isto não for 
considerado NULIDADE ABSOLUTA, não se conhece mais o que poder ser.  

 
E não para por aí, seguindo na mesma linha de nulidades, o sistema comprasnet possui 

um aviso ativo para este pregão informando que no dia 11/03/2022 foi feita uma 
“ERRATA/RETIFICAÇÃO” ao edital, indicando inclusive que referido documento poderia ser 
acessado no mesmo link já colacionado acima, o que não corresponde a verdade, vez que até então, 
nesta data de 14/03/2022 às 14:10 horas, não há qualquer documento de errata/adendo seja lá o 
que for. 

 
Isto é grave, até porque macula um dos princípios basilares da Administração Pública 

que é da PUBLICIDADE. E vai mais além, pode ser que alguns licitantes tenham tido acesso e 
outros não, maculando também os princípios da ISONOMIA e MORALIDADE. 

 
E o que é pior, não se conhece ATÉ ENTÃO (14/03/2022 às 14:10 horas ) o conteúdo 

desta suposta ERRATA, no entanto, como foi dito em ligação pelo próprio Pregoeiro THIAGO 
CARVALHO, a referida “errata” tem o condão alterar as condições das amostras exigidas na 
proposta do licitante, ou seja, altera as condições originalmente prevista nas propostas, o que, 
necessariamente exige a alteração do edital com reabertura do prazo inicialmente estabelecido, isto 
quem diz não é esse singelo licitante, mas sim a Lei de Licitações de nº 8.666/1993, em seu Art. 
21, §4º, aplicável subsidiariamente ao pregão (Art.9º da Lei 10.520/2002). 

 
Do exposto, requer-se de imediata suspensão e republicação do edital do certame, 

visando restabelecer a LEGALIDADE e impedir que todos os atos praticados a partir de então seja 
anulados, posto que em confronto com dispositivos legais atinentes. 
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3) Das alterações necessárias ao edital e da republicação: 

	
3-A) Mácula ao Art. 33 da Lei 8.666/1993 c/c Decisões do TCU – Da restrição à 
competividade em razão da ausência de motivação para vedar a participação de empresas 
sob a forma de Consórcio 

	
Esclarece-se que uma contratação de grande monta, tal como a que se pretende, que se 

estima pelo relevante valor de R$ 15.800.000,00 (Quinze Milhões e Oitocentos de Reais), precisa 
revestir-se da máxima segurança jurídica e técnica a fim de evitar ou mesmo minimizar os 
potenciais riscos que esta dita contratação poderá vir a apresentar. 

 
Sobre isto, tem-se a dizer que comumente as licitações que representam maior 

complexidade em sua execução, bem como grande disponibilização financeira e de recursos 
materiais e humanos, tal como a que ora se discute, são vencidas por empresas 
CONSORCIADAS. 

 
E isto se justifica em razão da necessidade de união de esforços seja estes de recursos 

financeiros, técnicos ou de pessoal, para que o objeto contrato seja perfeitamente cumprido, 
garantindo maior afastabilidade dos riscos à descontinuidade dos serviços para a Administração 

 
No entanto, no edital de Pregão Eletrônico de nº 002/2021 – SEL/DF, faz expressa 

VEDAÇÃO À PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS SOB A FORMA DE CONSÓRCIO, senão 
vejamos o subitem 6.2.4 do edital: 

 
6.2. NÃO PODERÃO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, 
NESTA LICITAÇÃO OU PARTICIPAR DO CONTRATO DELA 
DECORRENTE: 
[...] 
6.2.4. Empresas reunidas em consórcio, qualquer que seja a sua forma 
de constituição.  
6.2.4.1. Não será permitida a participação 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 competitivo da disputa pelo 
menor preço. 

 
Destaca-se que a tentativa vã de motivação genérica constante no subitem 6.2.4.1 não 

cumpre com a finalidade exigida na comezinha jurisprudência, vez que não é verdade que o objeto 
seja comercializado por diversas empresas, ao contrário disto, é um objeto inovador e restrito a 
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um número mínimo de participantes, talvez os mesmos que possivelmente já possuam contratos a 
própria Contratante. É de ressaltar inclusive, que a boca miúda já se ventila o nome do possível 
vencedor do certame, antes mesmo dele acontecer, tamanha a especificação e restrição 
competitiva.  

 
Com efeito, o que se demonstra ainda mais irracional é a ausência de qualquer razão, 

fundamento ou motivação legítima no próprio instrumento convocatório que justifique tal 
inacertada e restritiva decisão de vedar a participação de empresa sob a forma de consórcio, 
diga-se, para um certame que pretende contratar produto específico que consolida num “mesmo 
pacote” várias especialidades das mais diversas competências e atribuições técnicas, isso tudo com 
orçamento previsto em mais de R$ 15.800.000,00 (Quinze Milhões e Oitocentos de Reais). 

 
A vedação à participação de empresa sob a forma de consórcio, quando não 

justificada e motivada de forma legítima e específica no próprio instrumento convocatório, 
representa vício de nulidade, ante o inegável comprometimento do caráter competitivo do 
certame, uma vez que restringe o objeto licitado apenas às empresas de altíssimo poder 
econômico. 

 
Destarte, faz-se imprescindível que a Administração reforme o instrumento 

convocatório para o fim de PERMITIR A PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS SOB A FORMA 
DE CONSÓRCIO, ou, se assim não for entendido, o que não se acredita, que a decisão de VEDAR 
SEJA DEVIDAMENTE MOTIVADA de forma específica e legítima para este objeto, em atenção 
aos princípios da ampla competitividade, moralidade e motivação dos atos administrativos. 

 
Neste sentido, inúmeros e uníssonos os precedentes do Tribunal de Contas da União 

que refutam a vedação da participação de empresas em editais do processo licitatório, sem que 
haja a devida e expressa motivação para tanto, observa-se: 

 
1) Sempre que possível, é recomendável a divisão do objeto e a aceitação 
da participação de consórcios em licitação para contratação de serviços 
de manutenção predial, a fim de viabilizar a participação de maior 
número de interessados e de selecionar a proposta mais vantajosa. 
Acórdão 1104/2007 Plenário (Sumário) 
 
2) Embora discricionária, nos termos do caput do art. 33 da Lei nº 
8.666/1993, quando houver a opção da Administração pela restrição à 
participação de consórcios na licitação, tal escolha deve ser precedida 
das devidas justificativas no respectivo processo administrativo, 
especialmente quando a vedação representar risco à competitividade do 
certame. Acórdão 1636/2007 Plenário (Sumário) 
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3) Permita o consórcio, quando o contrário representar restrição à 
competitividade do certame, em observância ao art. 3º, § 1º, inciso I, da 
Lei nº 8.666/1993. Acórdão 1672/2006 Plenário 
 
4) Em geral, entende-se que o art. 33 da Lei nº 8.666/1993 deixa à 
discricionariedade do gestor a decisão de admitir, ou não, a participação de 
empresas organizadas em consórcio na licitação. No entanto, se as 
circunstâncias concretas indicarem que o objeto apresenta vulto ou 
complexidade que tornem restrito o universo de possíveis licitantes, 
fica o Administrador obrigado a prever a participação de consórcios 
no certame com vistas à ampliação da competitividade e à obtenção da 
proposta mais vantajosa. Acórdão 1094/2004 Plenário (Voto do Ministro 
Relator) 
 
5) Explicite as razões para a admissão ou a vedação à participação de 
consórcio de empresas, uma vez que o princípio da motivação exige que 
a Administração Pública indique os fundamentos de fato e de direito 
de suas decisões, inclusive das discricionárias. Acórdão 1453/2009 
Plenário 
 
6) A aceitação de consórcios na disputa licitatória situa-se no âmbito do 
poder discricionário da administração contratante, conforme o art. 33, 
caput, da Lei nº 8.666/1993, requerendo-se, porém, que sua opção seja 
sempre justificada. Acórdão 566/2006 Plenário (Sumário) 
 
7) Proceda, nos casos de processos licitatórios relativos à TI cujo objeto 
demonstre-se técnica e economicamente divisível, a licitação e a 
contratação separada dos serviços, utilizando-se do parcelamento, da 
adjudicação por itens ou de outros mecanismos (permissão de consórcios 
ou subcontratações, como a forma de obter o melhor preço entre os 
licitantes, de acordo com o previsto nos arts. 15, inciso IV, e 23, §§ 1º e 2º, 
da Lei nº 8.666/93, apresentando justificativas pormenorizadas caso julgue 
inviável efetuar a contratação em separado dos objetos distintos da 
licitação. Acórdão 265/2010 Plenário 
 
 
8) A regra, no procedimento licitatório, é a participação de empresas 
individualmente em disputa umas com as outras, permitindo-se a união 
de esforços quando questões de alta complexidade e de relevante vulto 
impeçam a participação isolada de empresas com condições de, sozinhas, 
atenderem todos os requisitos de habilitação exigidos no edital, casos em 
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que a participação em consórcio ampliaria o leque de 
concorrentes.[...]. Acórdão 1240/2008 Plenário (Sumário) 
 

Destaques nosso 
	

Ademais, cumpre ressaltar que por força da Súmula nº 222 do Tribunal de Contas da 
União, as decisões deste órgão fiscalizador relativas às licitações devem ser respeitadas e acatadas 
pelos demais entes da federação, incluindo o Estado do Ceará, como in casu, senão vejamos:  

	
Súmula do TCU nº 222 de 08/12/1994 
 
As Decisões do Tribunal de Contas da União, relativas à aplicação de 
normas gerais de licitação, sobre as quais cabe privativamente à União 
legislar, devem ser acatadas pelos administradores dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.  
	

Assim, impõe-se necessária a reformulação do instrumento convocatório para 
garantir a ampliação da competividade ao certame, passando a PERMITIR A 
PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS SOB A FORMA DE CONSÓRCIOS, ou, em hipótese 
remota, acaso mantida a inacertada decisão de vedar a participação de consórcios – o que não 
se acredita – que referida DECISÃO SEJA DEVIDAMENTO MOTIVADA, a fim de prezar 
pela motivação dos atos administrativos. 

	
3-B) Mácula aos Art. 3º c/c 30 da Lei 8.666/1993 c/c Decisões do TCU – Da inovação em 
exigência de laudos e certificados como critério de habilitação técnica. 

 
Fora o disposto no tópico acima, que inegavelmente comprovou-se ser ILEGAL, não 

há no edital qualquer justificativa TÉCNICA ou JURÍDICA prévia que indique a plausibilidade, 
legalidade ou motivação para a imposição de critérios de qualificação técnica ABUSIVOS e 
RESTRITIVOS tais como os constantes nos subitens relativos às exigências de qualificação 
técnica do edital e termo de referência, abaixo repetidos: 

14. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

14.1. Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e 
compatível às características do objeto desta licitação, por intermédio da 
apresentação de DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA que comprove que a 
licitante fornece ou já forneceu o objeto desta pretensa contratação.  
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14.2. O objeto a ser apresentado da declaração predita precisa ser 
compatível com as características descritas neste Termo de Referência.  

14.3. Deverão ser apresentados todos os certificados do INMETRO, 
bem como laudos com capacidade de comprovar desempenho 
informado. 

 
Observa-se que o instrumento convocatório faz exigências esdrúxulas e desarrazoadas, 

principalmente quando se exige que o LICITANTE apresente os CERTIFICADOS DO 
INMETRO BEM COMO LAUDOS como condição de qualificação técnica, o que é 
notoriamente ILEGAL, inclusive com posicionamento jurisprudencial uníssono do Tribunal de 
Contas da União – TCU que assim assevera: 

 
Acórdão 2524/2021-Plenário - TCU 

 
A exigência, na fase de habilitação, de certificações relativa ao objeto da 
licitação afronta o art. 30 da Lei Lei 8.666/1993 e o Art. 37, inciso XXI, 
da Constituição Federal.  

 
E corrobora ainda mais com o reconhecimento da ilegalidade a exigência de 

apresentação de amostras para todo o objeto com especificações minudentes, dando uma ideia de 
um produto bem restrito no mercado. Ou seja, algo de muito para poucos! 

 
Os processos licitatórios devem ser revestidos da maior LEGALIDADE possível e 

isentos de todos e quaisquer sentimentos pessoais. É o que se roga! 
 

Neste contexto, esclarece que o edital ora impugnado padece de vício de nulidade, 
tendo em vista o conflito entre as exigências de qualificação técnica acima do permissivo, 
tornando-as nulas. 

 
Além disto, cumpre-se de logo refutar e apontar a ilegalidade nas exigências previstas 

no EDITAL, pois afrontam e extrapolam ao que preconiza os Arts. 27 a 33 da Lei de Licitações, 
além de ser vedado impor ao licitante custos desnecessários nesta fase da licitação (Sumulas 263 
e 272 TCU).  

 
Para citar o básico, relembra-se que a Lei de Licitações adota um ROL TAXATIVO 

das exigências permitidas pelo Administrador, proibindo que sejam criadas exigências que ali não 
estejam previstas, nem muito menos EXIGÊNCIAS RESTRITIVAS, é o que se vê da leitura dos 
arts. 27 a 33 da Lei nº 8.666/1993. Vejamos como diz o TCU: 
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SÚMULA TCU 272: No edital de licitação, é vedada a inclusão de 
exigências de habilitação e de quesitos de pontuação técnica para cujo 
atendimento os licitantes tenham de incorrer em custos que não sejam 
necessários anteriormente à celebração do contrato. 

 
As exigências colacionadas acima denotam clara inovação ilegal e restritividade à 

competição, posto que totalmente imotivada e dissonante com os termos preconizados no Art. 37, 
inciso XXI da Constituição Federal de 1988, senão vejamos: 

 
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte: 
[...] 
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação 
pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com 
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as 
condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá 
as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à 
garantia do cumprimento das obrigações.   
 

 
Na mesma toada, a Lei Geral de Licitações de nº 8.666/1993 traz expressa menção 

quanto à proibição dos agentes públicos de incluírem cláusulas restritivas e abusivas em editais de 
licitação, tal como a que ora se combate. Como se vê: 

 
 
Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 
administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e 
será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios 
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, 
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 
 
§ 1º  É vedado aos agentes públicos: 
 
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas 
ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter 
competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e 
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estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede 
ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente 
ou irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto 
nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro 
de 1991 
 

 
Já os artigos 27 e 30 da Lei nº 8.666/1993 assim preconizam: 
 

Art. 27.  Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, 
exclusivamente, documentação relativa a: 
 
[...] 
 
Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:... 

 
Restou cabalmente demonstrado que tanto a Legislação (Constitucional e 

Infraconstitucional), como a Corte de Contas posicionam-se pela impossibilidade de a 
Administração fazer exigências desarrazoadas e em conflitos ao estabelecidos na Lei de Licitações 
e nos posicionamentos consolidados pelo próprio TCU. 

 
Portanto, como se viu da farta jurisprudência e legislação suso colacionadas, não há 

necessidade de utilizar de eufemismos, esta cláusula ora combatida é ILEGAL e, como tal, deve 
ser expurgada do edital nulo e viciado como está! 

 
Do exposto, faz-se necessária a reformulação do edital para excluir as exigências 

técnicas ilegais de impor ao licitante a comprovação da qualificação técnica sem qualquer 
fundamentação ou embasamento jurídico e técnico prévio que possa vir a justificá-las, tais como 
a exigência de comprovação de certificação do INMETRO E LAUDOS. 

 
3-C) Inobservância ao disposto no Art. 37, XXI da CF/88 e na Lei nº 8.666/1993 – Ausência 
de fundamentação e indicação da parcela de maior relevância 

 
Ao passo que o edital traz exigências técnicas restritivas e ilegais EXPRESSAS, 

conforme aventado no tópico anterior, deixou de indicar ou especificar qual a parcela de maior 
relevância técnica e valor significativo a ser demonstrado para fins de cumprimento das exigências 
de capacidade técnica operacional 

	
Com efeito, destaca-se que se aplica à contratação o disposto tanto na CF/88 em seu 

art. 37, XXI quanto o Art. 30, II e §1 inc. I da Lei 8.666/1993, os quais estabelecem que será 
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exigido do licitante a comprovação de qualificação técnica da parcela do objeto que for 
tecnicamente e financeiramente relevante.  

 
No entanto, este não foi o sentido expresso nas exigências técnicas constantes no 

instrumento convocatório, em especial todas que constam do item 10.4.1.4 do Edital e 14 do Termo 
de Referência. Senão vejamos: 

 
No edital 

10.4.1.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 10.4.1.4.1. Comprovação de 
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características com o objeto desta licitação, por intermédio da apresentação 
de DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA que comprove que a Licitante fornece 
ou já forneceu o objeto desta licitação (indicado na Cláusula Primeira (1 - 
DO OBJETO) e no ANEXO I – Termo de Referência deste Edital). 
10.4.1.4.2. O objeto a ser apresentado da declaração predita precisa ser 
compatível com as características descritas neste EDITAL e no Termo de 
Referência - ANEXO I deste Edital. 
 

No Termo de Referência 
 

14. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

14.1. Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e 
compatível às características do objeto desta licitação, por intermédio da 
apresentação de DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA que comprove que a 
licitante fornece ou já forneceu o objeto desta pretensa contratação.  

14.2. O objeto a ser apresentado da declaração predita precisa ser 
compatível com as características descritas neste Termo de Referência.  

14.3. Deverão ser apresentados todos os certificados do INMETRO, 
bem como laudos com capacidade de comprovar desempenho 
informado. 

O Edital padece de defeito ao não ESPECIFICAR e objetivamente IDENTIFICAR 
qual a parcela de maior relevância a se exigir dos licitantes como comprovação de aptidão técnica,  
para fins de possibilitar a aferição da capacidade técnica da empresa a ser futuramente contratada.  

 
É consabido que a Administração tem a faculdade, ou seja, o poder discricionário de 

impor exigências de qualificação técnica que sejam simultaneamente de maior relevância técnica 
e valor significativo, limitados em até 50% (cinquenta) por cento do quantitativo previsto. Isto é 
óbvio que se tem este conhecimento, e não estão sendo discutidas tais exigências por este prisma, 
mas sim pelo fator de não existir no edital qualquer justificativa técnica ou jurídica que indique e 
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motive que estas exigências são absolutamente necessárias e relevantes para selecionar os 
pretensos concorrentes, posto que, na verdade, o edital, da forma que está GENÉRICO, acaba por 
não identificar o que se pretende provar, deixando margens para perigoso julgamento subjetivo 
por quem quer que seja. 

 
E não só isto, a ilegalidade também persiste no fato da contratação ser GLOBAL, com 

todos os serviços dentro de um “pacote só”, misturando a aquisição de módulos, traves de futebol, 
grama sintética, alambrado, energia fotovoltáica com os serviços de engenharia e mão de obra para 
as instalações correspondentes, e tudo isto no mesmo objeto, o que se demonstrará que também é 
ILEGAL.  

 
Ou seja, o edital congloba tudo, e assim exige, direciona e restringe a prova da 

qualificação técnica a um fornecedor GLOBAL. Ou seja, ou se tem TUDO ou não se comprova 
NADA. E o pior, sequer apresenta qualquer justificativa para tanto.  

 
Dito isto, pergunta-se qual a necessidade de uma empresa que fornece módulos 

habitacionais comprovar que também possui GRAMA SINTÉTICA, ENERGIA 
FOTOVOLTÁICA, TRAVE DE FUTEBOL, ALAMBRADO???? Qual a MOTIVAÇÃO para 
tanto (Art. 2º e 55 Lei, 9.784/99)? Cadê o respaldo LEGAL dessa arbitrariedade?  

 
Há exigências grosseiras e que fogem muito ao padrão dos editais publicados no 

Distrito Federal, que, via de regra, são corretos e cumprem com as disposições legais, tornando-se 
uma exceção perigosa este edital da SEL de nº 002/2022.  

 
É necessário ter muito cuidado com eventual direcionamento destas esdrúxulas e 

desarrazoadas exigências técnicas do edital, pois também é fato público e notório na sociedade que 
o processo licitatório correspondente a este objeto é restrito para poucos, 1 ou nenhum.  

 
É dever do agente público pautar-se pela MORALIDADE, IMPESSOALIDADE e 

LEGALIDADE, assim como é um direito do cidadão exigir e fazer com que assim seja respeitado, 
utilizando-se de todos os mecanismos legais existentes, incluindo representação e denúncia junto 
aos órgãos de controle (Tribunal de Contas, Ministério Público) e dos meios hodiernos mais 
convencionais, como mídias sociais, jornais e televisão. 

 
Será mesmo que só quem fez/faz o serviço IDÊNTICO E GLOBAL tem expertise para 

prestar esse serviço? Ou é incompetência técnica demais das outras concorrentes?  
 
É por óbvio que o atestado a ser apresentado deve guardar relação com o objeto, no 

entanto, o que se questiona neste caso específico do edital em voga é que as exigências são 
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GLOBAIS e GENÉRICAS, e não estão amparadas em qualquer justificativa prévia para ali 
constarem, o que vai ocasionar a restrição da competitividade para uma empresa, ainda que 
involuntariamente, Observa-se que não há qualquer RIGOR em estabelecer ou se justificar as 
tamanha exigência restritiva da qualificação técnica.  

 
O Tribunal de Contas da União – TCU já possui entendimento sedimentado no sentido 

de vedar ao Administrador a imposição de comprovação de qualificação técnica cujos itens 
de maior relevância não estão devidamente justificados no instrumento convocatório para 
que constem como tais, senão vejamos: 

 
Acórdão 2474/2019-Plenário (Relator Benjamin Zymler) 

 
A exigência de comprovação de experiência anterior, para fins de 
qualificação técnico- operacional, na prestação de serviços que não são, 
simultaneamente, de maior relevância técnica e valor significativo do 
objeto viola o art. 30, § 1o, inciso I, da Lei 8.666/1993, o art. 14 da Lei 
12.462/2011 (RDC) e a Súmula TCU 263.  

 
Acórdão 2679/2018-Plenário (Relator Aroldo Cedraz)  

 
A exigência, para fins de habilitação, de experiência anterior com relação 
a serviços que serão subcontratados é restritiva à competitividade da 
licitação.  
 
 

Acórdão 244/2015 Plenário  
(Representação, Relator Ministro Bruno Dantas)  

 
Licitação. Habilitação técnica. Atestados.  
 
A exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em 
obras ou serviços com características semelhantes, para fins de atestar a 
capacidade técnico- operacional, deve guardar proporção com a 
dimensão e a complexidade do objeto e recair, simultaneamente, sobre 
as parcelas de maior relevância e valor significativo. Como regra, os 
quantitativos mínimos exigidos não devem ultrapassar 50% do previsto no 
orçamento base, salvo em condições especiais e devidamente justificadas 
no processo de licitação.  

 
 

Acórdão 6750/2018 Primeira Câmara 
(Representação, Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues) 
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Licitação. Qualificação técnica. Exigência. Critério. Alteração. Edital de 
licitação. Republicação.  
 
A redefinição dos requisitos de qualificação técnica relativos às parcelas 
de maior relevância e valor significativo do objeto no decorrer da licitação, 
ainda que objetive o estabelecimento de parâmetros de avaliação mais 
adequados, além de infringir o art. 30, § 2o, da Lei 8.666/1993, ofende os 
princípios da isonomia, da impessoalidade, da publicidade e da vinculação 
ao instrumento convocatório. A alteração desses critérios exige nova 
publicação do edital, observados os prazos e as exigências legais.  
 
 
 

Súmula nº 263 – TCU 
 

Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e 
desde que limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância 
e valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigência de 
comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços 
com características semelhantes, devendo essa exigência guardar 
proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado. 

 
Veja-se bem que fazer indicações ao bel prazer, sem detalhamento técnico prévio e 

específico, capazes de JUSTIFICAR o que se exigiu e apontou como MAIOR RELEVÂNCIA 
PARA HABILITAÇÃO TÉCNICA, pode denotar um claro direcionamento e restrição da licitação 
a um ou outro fornecedor exclusivo, que já tenha a mesma experiência em contrato similar. É o 
que se deve ter muito cuidado. 

 
Nesta senda, é esta manifestação para rogar pela reformulação do instrumento 

convocatório, reabrindo-se o prazo de publicação, a fim de adequar-se para o cumprimento da 
determinação legal prevista na Constituição Federal de 1988 e na Lei nº 8.666/1993, corroborado 
com a jurisprudência do TCU, para que se faça constar as exigências de comprovação da 
capacidade técnica dos licitantes de acordo com as características, quantidades e prazos pertinentes 
ao objeto do edital, de forma DETALHADA e ESPECÍFICA quanto a parcela de maior relevância 
técnica e valor significativo, tudo devidamente justificado nos autos. 
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3-D) Mácula aos Arts. 15, IV c/c 23, §1º da Lei 8.666/1993 – Licitação Global (GRUPO) e 
Não por ITENS – ILEGALIDADE (SÚMULA 247 – TCU).  

	
O edital em análise comete FLAGRANTE ILEGALIDADE ao juntar todos os 

produtos e serviços num “pacote só”, obrigando que os pretensos licitantes possuam TUDO ou 
NADA, já que nem vão poder participar do certame. 

 
Aqui o destaque para esclarecer que os serviços DEVEM e PODEM ser contratados 

de forma FRACIONADA, subdivididos em lotes, o que ampliaria inequivocamente o universo de 
pretensos licitantes aptos a fornecer o objeto da licitação. No entanto, não foi esse o espírito do 
malsinado instrumento convocatório que trouxe regra restritiva de qualificação técnica, ao mesmo 
passo que impõe a arrematação GLOBAL ao invés de lotes, E, PARA PIORAR, JUNTOU 
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS INDEPENDENTES ENTRE SI COM SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA NUMA CONTRATAÇÃO SÓ.  

 
Ou seja, com as especificações quase que exclusivas das inúmeras exigências abusivas 

tratadas nos itens acima, somado ao fato da licitação ser por arremate GLOBAL ao invés de vários 
LOTES, e ainda, pelo fato da vedação de participação de empresas sob a forma de consórcios, e, 
por último, COM A MISCELÂNEA DE AQUISIÇÃO DE MÓDULOS COM SERVIÇOS 
DE ENGENHARIA, o certame está RESTRITO à participação de 1 fornecedor agraciado e 
plenamente apto.  

 
Com efeito, cumpre-se dizer que nunca se viu um edital com aparência tão restritiva e 

claramente ILEGAL, contrariando expresso teor da Lei de Licitações, vejamos: 
 

Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:  
[...] 
IV - ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para 
aproveitar as peculiaridades do mercado, visando economicidade; 
 
 
Art. 23.  As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do 
artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo 
em vista o valor estimado da contratação: 
 
[...] omissis 
 
§ 1º As obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão 
divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e 
economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor 
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aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da 
competitividade sem perda da economia de escala.   

Destaques nosso 
	

O Tribunal de Contas da União já possui entendimento pacificado que corrobora com 
a tese arguida nesta peça, inclusive já sumulado, vejamos: 

 
Súmula nº 247 - TCU 
É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, 
nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e 
alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o 
conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o 
objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não 
dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da 
totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades 
autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa 
divisibilidade. 
 
 
Acórdão 108/2006-TCU-Plenário. 
[Voto do Relator] 9. Com efeito, além da possibilidade de promover 
licitação para contratação isolada em cada bloco ou lote, a administração 
também pode optar por contratação isolada que venha a abranger todo o 
objeto da avença, mas, neste caso, desde que permita a participação de 
empresas em consórcio. 10. É que, diante das circunstâncias, o 
parcelamento do objeto não seria obrigatório, mas, sim, desejável, e pode 
ser atendido tanto pelo parcelamento formal do objeto, por intermédio da 
aludida configuração de blocos ou lotes, quanto pelo chamado 
parcelamento material, por intermédio da permissão para que empresas em 
consórcios venham a participar do certame. 11. Com isso, obtém-se o dito 
parcelamento material do objeto, já que pequenas e médias empresas 
interessadas no ajuste poderão se organizar em consórcios, assegurando-
se, nos exatos termos do Item 9.1.1 do acórdão oferecido pelo ilustre 
Relator, a observância dos princípios da competitividade e da isonomia, 
sem descuidar da obtenção da proposta mais vantajosa para a 
Administração. 12. Sem dúvida, a permissão para participação de empresas 
em consórcio também resulta no desejável parcelamento do objeto, tão 
sabiamente almejado pelo nobre Relator. 
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Resta cabalmente demonstrado que a Corte de Contas se posiciona pela 
impossibilidade da Administração fixar contratação de modo GLOBAL, ao invés de dividi-la por 
LOTES, ampliando a competitividade. 

 
Pelo exposto, faz-se necessário a reforma da citada cláusula editalícia, uma vez que 

contraria texto expresso da Lei de Licitações, corroborado com pacífico entendimento do Tribunal 
de Contas da União para o fim de reformar o edital, passando a subdividi-lo e permitir a 
contratação e arrematação por LOTES ao invés de contratação GLOBAL.  

 
4) Da Necessária Republicação do Edital com Reabertura do Prazo. 
 
Já se tornou do cotidiano de muitos órgãos a alteração de editais no transcurso do prazo 

de publicação sem qualquer republicação e reabertura de prazo, fato este que é NULO e ILEGAL, 
pois o Art. 21, P. 4º da Lei 8.666/93 estabelece claramente a obrigatoriedade de. publicação e 
reabertura do prazo inicialmente previsto quando houver qualquer alteração no instrumento 
convocatório. 

 
Ressalta-se assim que o termo “exceto quando, inquestionavelmente, não afetar a 

formulação das propostas” diz respeito ao sentido AMPLO dos licitantes e não se restringe ao 
fato das propostas comerciais em si, mas sim a todo o universo dos licitantes potencialmente 
atingidos pelas mudanças em edital. Isto já está mais que unânime na jurisprudência do TCU. 

 

Portanto, quaisquer alterações a serem realizadas e simbolicamente disfarçadas de 
“ERRATAS” ou “adendos” que modifica as condições da proposta/habilitação do certame 
DEVEM ser devidamente PUBLICADAS e conferido novo prazo para reabertura do certame, 
conforme disciplina o parágrafo 4º do Art. 21 da Lei 8.666/93. 

 

Faz-se necessário refletir que as alterações do edital após sua publicação importam em 
possível restrição da competitividade. Imagina-se um licitante que, ao tomar conhecimento da 
publicação originária, verificou que não atendia o edital nas condições primárias e, assim, optou 
por não participar do certame. No entanto, com a alteração a posteriori sem a reabertura do prazo 
inicial, as cláusulas que poderiam impedi-lo foram retiradas, não existindo mais tempo hábil para 
preparar seus documentos. É algo injusto, e, como dito, ILEGAL! 
 

Com efeito, convém rememorar os inúmeros julgamentos do Tribunal de Contas da 
União em relação à impossibilidade/nulidade de alterar os termos do edital, sem dar a devida 
republicação com nova contagem de prazo, a saber: 
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A alteração nas exigências de comprovação da qualificação técnica, sem a 
reabertura do prazo inicialmente estabelecido pelo edital, não configura afronta 
ao art. 21, § 4º, da Lei 8.666/1993, desde que não afete inquestionavelmente a 
formulação das propostas e, ainda, seja conferida publicidade e remanesça prazo 
razoável até a data da apresentação das propostas. 

Acórdão 2057/2013-Plenário | Relator: BENJAMIN ZYMLER 
 

É necessária a republicação do edital nos casos em que as respostas aos pedidos 
de esclarecimentos de licitantes, ainda que publicadas em portal oficial, 
impactem na formulação das propostas, em conformidade com o disposto no art. 
21, § 4º, da Lei 8.666/1993. 

Acórdão 702/2014-Plenário | Relator: VALMIR CAMPELO 
 
 
O esclarecimento, pela Administração, de dúvida suscitada por licitante que 
importe na aceitação de propostas com exigências distintas das previstas no 
edital não supre a necessidade de republicação do instrumento convocatório 
(art. 21, §4º, da Lei 8.666/1993). 

Acórdão 548/2016-Plenário | Relator: JOSÉ MUCIO MONTEIRO 
 
 
Qualquer modificação dos critérios inicialmente fixados no ato convocatório 
exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o 
prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a 
alteração nãoafetar a formulação das propostas. 

Acórdão 2898/2012-Plenário | Relator: JOSÉ JORGE 
 

No caso de alterações no edital que levem a dúvidas interpretativas deve haver 
a republicação do instrumento convocatório. 

Acórdão 1914/2009-Plenário | Relator: MARCOS BEMQUERER 
 
A alteração significativa de cláusulas editalícias acarreta necessidade de 
republicação do instrumento convocatório e de reabertura de prazos para 
apresentação de propostas. 

Acórdão 658/2008-Plenário | Relator: AROLDO CEDRAZ 
 
No caso de supressão de exigências do edital que possam alterar a formulação 
das propostas das licitantes interessadas, deverá ocorrer a republicação do 
instrumento convocatório. 

Acórdão 2179/2011-Plenário | Relator: WEDER DE OLIVEIRA 
 
Devem ser reabertos os prazos estabelecidos em edital sempre que modificadas 
as condições de formulação das propostas, quer por acréscimo, alteração ou 
supressão de cláusulas diretamente no edital, quer pela divulgação de retificação 
ou interpretação que possa alterar a percepção dos potenciais interessados 
acerca de comandos contidos no instrumento convocatório e seus anexos. 

Acórdão 157/2012-Plenário | Relator: AROLDO CEDRAZ 
 

Sumário: Denúncia. Ausência de republicação de edital de licitação em face de 
alterações cujo reflexo impactou a formulação das propostas. Fracionamento de 
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despesas. Fiscalização deficiente de obras. Ausência de publicação de tomada de 
preços no diário oficial da união. Conhecimento. Procedência. Rejeição parcial de 
razões de justificativa. Aplicação de multa. Determinação. 
Acórdão 343/2009 – Plenário - Relator: AUGUSTO NARDES 
A alteração de critério de julgamento que modifique efetivamente a formulação 
das propostas e o resultado do certame, sem a republicação do edital e a 
abertura do prazo inicialmente concedido, infringe o art. 21, §4º, da Lei 
8.666/1993. 

Acórdão 1873/2014-Plenário | Relator: JOSÉ JORGE 
 
Alterações promovidas no edital que repercutam substancialmente no 
planejamento das empresas interessadas, sem a reabertura do prazo 
inicialmente estabelecido ou sem a devida publicidade, restringem o caráter 
competitivo docertame e configuram afronta ao art. 21, § 4º, da Lei 8.666/1993. 

Acórdão 2561/2013-Plenário | Relator: ANDRÉ DE CARVALHO 
 

 
Sendo assim, ante as alterações necessárias ao texto do edital, conforme explanado nos 

tópicos anteriores, faz-se necessária a republicação do edital, consolidando as alterações 
supervenientes e garantindo a reabertura do prazo legalmente imposto, a fim de viabilizar a 
ampliação da competitividade, sob pena de, assim não o fazendo, tornar NULO o processo 
licitatório e a pútrida contratação dele decorrente. 

 
5 – Dos Pedidos 

 
Ex positis, é a presente para REQUERER a Vossa Senhoria para que se digne em: 
 
a) Receber e Conhecer da presente impugnação tempestiva, para que seja 

provida em todos seus termos aqui defendidos, determinando a imediata suspensão do 
certame marcado para ocorrer na data de 17/03/2022, às 13:10 horas, haja vista a 
necessidade de reformulação do instrumento convocatório com posterior republicação para:  

 
b) Reformular o instrumento convocatório para garantir a ampliação da 

competividade ao certame, passando a PERMITIR A PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS 
SOB A FORMA DE CONSÓRCIOS, ou, em hipótese remota, acaso mantida a inacertada 
decisão de vedar a participação de consórcios – o que não se acredita – que referida 
DECISÃO SEJA DEVIDAMENTO MOTIVADA, a fim de prezar pela motivação dos atos 
administrativos, conforme dito no item 3-A) desta peça; 

 
c) Reformular o instrumento convocatório para o fim de excluir as exigências 

técnicas ilegais de impor ao licitante a comprovação da qualificação técnica sem qualquer 
fundamentação ou embasamento jurídico e técnico prévio que possa vir a justificá-las, tais como 



 
 

21 
Idealiza Soluções Inteligentes 

Escritório: Rua Domingos Pedro Hermes, nº 982, Jardim – São José/SC. CEP nº 88.111-330 
   E-mail: contatocomercialidealiza@gmail.com 

 
 

      

a exigência de comprovação de certificação do INMETRO E LAUDOS conforme explanado 
no item 3-B). 

 
d) Reformular o instrumento convocatório para o fim de excluir as exigências 

técnicas ilegais de impor ao licitante a comprovação da qualificação técnica (operacional e 
profissional) sem qualquer fundamentação ou embasamento jurídico e técnico prévio que possa 
vir a justificá-las, que então seja o edital reformulado para que possa incluir a fundamentação e 
motivação técnica prévia capaz de justificar a plausibilidade de impor a escolha dos itens como de 
MAIOR RELEVÂNCIA para o objeto da licitação, além de excluir as cláusulas conflitantes e 
exigências ilegais que extrapolem ao previsto na lei, conforme explanado no item 3-C). 

 
e) Reformular o instrumento convocatório passando a subdividi-lo e permitir a 

contratação e arrematação por LOTES ao invés de contratação GLOBAL, vez que há 
possibilidade de subdivisão do objeto, a fim de ampliar a competitividade, tal como arguido 
no item 3-D); 

 
e) Ao fim, atendido o postulado nas alíneas anteriores, que o instrumento 

convocatório seja republicado, cumprindo ao disposto no §4º do Art. 21 da Lei nº 8.666/93, 
e que assim seja conferido a reabertura de prazo para a continuidade da contratação. 

 
T. P. D.  
São José-SC, 14 de março de 2022. 

 
IDEALIZA SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA ME 

Daniel Lima Ribeiro 
Sócio Administrador 

CNPJ nº 04.626.006/0001-20  
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ANEXO 1 – EDITAL PUBLICADO NO SITE DA SEL/DF – COM DATA DE 
16/03/2021 COM EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES DISTINTAS DO QUE ESTÁ 
PUBLICADO NO COMPRASNET  
 
 
 
ANEXO 2 – EDITAL PUBLICADO NO SITE COMPRASNET – COM DATA DE 
17/03/2021 COM EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES DISTINTAS DO QUE ESTÁ 
PUBLICADO NO SITE DA SEL/DF  
 
 
ANEXO 3 – CONTRATO SOCIAL E DOCUMENTOS DA EMPRESA IDEALIZA  
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL            

              
 

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

 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 002/2022 - PREGÃO/SUAG/SEL/DF

PROCESSO SEI N.º 00220-00005753/2021-87

(AMPLA CONCORRÊNCIA)

 

 

DADOS DO PREGÃO ELETRÔNICO - SRP:

 

OBJETO: Registro de Preços com vistas à implantação e instalação de 20 (vinte) módulos espor�vos móveis (campos sinté�cos de
futebol society) em tamanho oficial (tamanho do campo 22 x 42m), com arquibancada, estrutura de alambrados, fornecimento de
energia fotovoltaica e dos equipamentos necessários para a prá�ca de futebol (tamanho final do módulo 27 x 50m), a fim de
proporcionar à população do Distrito Federal espaços espor�vos e de 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 POR ITEM.

VALOR ESTIMADO: R$ 15.800.000,00 (quinze milhões e oitocentos mil reais)

 

I M P O R T A N T E:

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO ATÉ: 18h00min do dia 11/03/2022;

PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO ATÉ: 18h00min do dia 11/03/2022.

 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 13h00min do dia 16/03/2022;

ABERTURA DAS PROPOSTAS ÀS: 13h05min do dia 16/03/2022;

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS ÀS: 13h10min do dia 16/03/2022;

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, pelo MENOR PREÇO POR ITEM, PROCESSO SEI N.º 00220-00005753/2021-87, cujo objeto é: Registro de Preços com
vistas à implantação e instalação de 20 (vinte) módulos espor�vos móveis (campos sinté�cos de futebol society) em tamanho
oficial (tamanho do campo 22 x 42m), com arquibancada, estrutura de alambrados, fornecimento de energia fotovoltaica e dos
equipamentos necessários para a prá�ca de futebol (tamanho final do módulo 27 x 50m), a fim de proporcionar à população do
Distrito Federal espaços espor�vos e de 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 39.103/2018,  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.
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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”) e no endereço
eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br.

 

1. DO OBJETO

1.1. Registro de Preços com vistas à implantação e instalação de 20 (vinte) módulos espor�vos móveis (campos sinté�cos
de futebol society) em tamanho oficial (tamanho do campo 22 x 42m), com arquibancada, estrutura de alambrados, fornecimento
de energia fotovoltaica e dos equipamentos necessários para a prá�ca de futebol (tamanho final do módulo 27 x 50m), a fim de
proporcionar à população do Distrito Federal espaços espor�vos e de lazer, 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.  

 

Descrição Detalhada do Objeto Unidade Valor Unitário
Es�mado

Valor Total
Es�mado

Quadra de futebol society, em grama sinté�ca, com dimensão
total de 22m X 42m, além do fechamento com alambrado,
arquibancada, iluminação em LED e Kit Solar de energia.

 

A. Quadra de Grama Sinté�ca

A quadra será instalada com Grama Sinté�ca Espor�va uniforme e
sem imperfeições de forma a permi�r o maior deslizamento da
bola.

Fios deverão ser produzidos em polie�leno cem por cento virgem,
monofilamento, com tratamento especial contra raios UV
(ultravioleta) e base de proteção, seguindo rigorosamente os
padrões para Futebol Society, em conjunto com o sistema de
amortecimento, para proporcionar um excelente amortecimento
de impactos, auxiliando na prevenção de lesões e propiciando
maior conforto ao atleta.

O local de instalação do objeto será limpo e plano, com resistência
do solo de no mínimo 200 KN/m2.

 

B. Grama sinté�ca

A grama a ser fornecida e instalada deverá observar as seguintes
especificações:

I. Produto: Manta com fios em 100% polie�leno

II. Dimensão do gramado sinté�co: 22x42 metros

III. Altura mínima dos fios (tufos): 50 (cinquenta) milímetros

IV. Tipos dos fios: Monofilamento de polie�leno, cor verde,
com linhas demarcatórias recortadas, cor branco, com largura
de 10 cm para marcação das linhas de futebol society

V. Título dos fios: mínimo de 8.800 (oito mil e oitocentos)
DTex

20 (vinte)
unidades

R$ 790.000,00

(setecentos e
noventa mil

reais)

R$
15.800.000,00

(quinze milhões
e oitocentos mil

reais)
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VI. Escartamento máximo de tecimento: 17 (dezessete)
milímetros

VII. Tufos por metro quadrado: mínimo de 9.000 pontos por
metro quadrado

VIII. Base da grama sinté�ca: Tela Dupla (polipropileno mais
não tecido) com látex

IX. Garan�a mínima: 5 anos

As caracterís�cas técnicas da grama sinté�ca tais como �po, altura
e �tulos de fios, deverão ser comprovadas, através de ensaios
realizados por laboratórios capacitados (IPT ou INMETRO).

Os laudos deverão ser fornecidos juntamente com a proposta de
preços.

 

C. Equipamentos para futebol

Deverá ser fornecido um par de traves com dimensão de 4,00 x
2,20 m, ou seja, quatro metros de largura por dois metros e vinte
cen�metros de altura.

As traves serão fabricadas em tubo redondo com diâmetro de
quatro polegadas (4”), espessura de parede de 3 (três) milímetros,
com buchas ou base adequada para fixação, pintado com �nta
epóxi, adequada para uso externo.

As traves deverão ser fixadas por quatro pontos de ancoragem aos
painéis do alambrado para evitar sua remoção, bem como evitar
eventual queda sobre os atletas, garan�ndo a segurança no uso do
equipamento.

A fixação das traves deverá apresentar resistência entre o painel
alambrado e a trave de futebol e seus fixadores de uma carga
mínima de 2.000 kgf, comprovada através de ensaios realizados
por laboratórios capacitados (IPT ou INMETRO), que serão
fornecidos juntamente com a proposta.

Deverá ser fornecido, também, um par de redes de fio de nylon na
cor branca, com dimensão compa�vel com a das traves.

 

D. Estrutura de Alambrados

Contornando a quadra de grama sinté�ca, deverá ser instalada
uma estrutura metálica com alambrados. 

A altura nas laterais do campo deve ser de 2,50 m (dois metros e
cinquenta cen�metros), exceto nos vér�ces que serão compostos
com painéis de 2,00 m (dois metros) de largura, com altura de 4,80
m (quatro metros e oitenta cen�metros). Nos fundos da quadra, a
altura final do alambrado deverá ser de 4,80 m (quatro metros e
oitenta cen�metros).

A estrutura do alambrado será composta de tubos de aço carbono,
galvanizado a fogo, com paredes de 2,00 mm (dois milímetros) de
espessura, com seções quadradas de 50 mm (cinquenta
milímetros).  

O painel de alambrado deverá possuir perfis dobrados enrijecidos
para proteção do atleta em todo seu contorno, garan�ndo que não
haverá cantos ou sobressaltos perfurocortantes, fabricado em aço
carbono, galvanizado a fogo, com espessura mínima de 1,50 mm
(um milímetro e quinhentos micrometros) e seção mínima de 50
mm (cinquenta milímetros), sendo seu comprimento conforme a
extensão do painel. A parte interna do perfil deve conter fixadores
para fixação das telas de modo que nenhuma parte ou vér�ce
apresente partes pon�agudas ou sobressalentes que possam
causar ferimentos aos usuários ou prejudicar a segurança da
estrutura. 

O conjunto do perfil deve ter uma tampa removível fabricada em
aço carbono, galvanizado a fogo, com espessura mínima de 1,50
mm (um milímetro e quinhentos micrometros) e seção mínima de
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50 mm (cinquenta milímetros) permi�ndo melhor acabamento e
segurança no conjunto de alambrados. 

Em função da tampa removível, as telas de cada painel poderão
ser subs�tuídas a qualquer momento no local, sem a necessidade
de remoção completa do painel, permi�ndo uma manutenção
rápida e com baixo custo. O método de subs�tuição da tela não
pode danificar a galvanização, devendo ser garan�da sua
integridade. 

Ao mesmo tempo a tampa do perfil enrijecido deve ter uma
resistência mínima entre a tampa de fixação e o perfil de 200 kgf
(duzentos quilogramas força) sem rompimento, comprovado
através de ensaios realizados por laboratórios capacitados (IPT ou
INMETRO).

A tela para alambrado deverá ter malha losangular, com mínimo
de 2.1/2" (duas polegadas e meia), fabricada com arame
galvanizado número 12 (doze), medindo 2,77 mm (dois milímetros
e setecentos e setenta micrometros), com reves�mento em PVC
autoaderente na cor azul e diâmetro final de 3,80 mm (três
milímetros e oitocentos micrometros).

Deverá ser fornecido, também, um portão em aço carbono,
galvanizado a fogo, com estrutura similar à do alambrado, com
fecho zincado e dobradiças, instalado próximo à linha central da
quadra, para garan�r o acesso ao interior da quadra.

Os fixadores devem garan�r a total integridade e durabilidade à
estrutura, com parafusos sextavados de aço zincado, porca e
arruela de pressão, fixadores produzidos em chapas de aço
carbono, galvanizados a fogo, com seção retangular de 50 x 180
mm (cinquenta por cento e oitenta milímetros), espessura de 5,00
mm (cinco milímetros), para ligação da estrutura em todo o
contorno da quadra. 

O tratamento das super�cies de aço carbono deve ser de alta
resistência com cobertura mínima de 75 micrometros e com
garan�a mínima de cinco anos.

A estrutura deverá possuir travessas (mão francesa) nos vér�ces
da estrutura fixadas no angulo de 45º para garan�r o seu
travamento.

O alambrado deve ser do �po autoportante, fixado independente
de estrutura de fundação, garan�ndo a sua mobilidade, caso seja
necessária sua remoção para outra localidade. A estrutura de
sustentação das arquibancadas servirá de base para garan�r a
estabilidade da estrutura do alambrado.

 

E. Iluminação Projetor LED:

A iluminação do equipamento tem por obje�vo facilitar a prá�ca
de esportes pela comunidade também no período noturno. Para a
iluminação deste espaço será u�lizada a técnica de iluminação por
projeção, não devendo ter cabos e fios aparentes, para tanto,
todos os cabos devem ser embu�dos na estrutura da
arquibancada em perfil de alumínio fixados sobre os painéis de
alambrado em toda a extensão da quadra onde se fizer
necessário. 

Para iluminação deste equipamento, está prevista a instalação de
14 (doze) projetores �po LED, sendo: 

I. 08 projetores laterais; e

II. 06 projetores nos vér�ces do alambrado.

O projetor de LED para iluminação do equipamento deverá possuir
grau de proteção IP-66 total, filtro de bronze sinterizado para
equilíbrio das pressões, pintura eletrostá�ca na cor cinza Munsell
N 6,5, potência de 120W (±5%), fluxo luminoso mínimo de 10.850
lumens, fator de potência ≥ 0,95, THD ≤ 10%. 

O projetor deverá ter protetor de surto adicional para o driver e
LED, que deverá suportar impulsos de tensão de pico de 10.000
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±10% V (forma de onda normalizada 1,2/50 µs) e corrente de
descarga de 10.000A (forma de onda normalizada 8/20 µs), no
modo diferencial (L1-Terra, L1-L2/N, L2/N-Terra), e surtos de até 12
kA, ligado em serie proporcionando maior segurança ao projetor,
abrindo o circuito na queima do SPD, evitando danos maiores e
deixando o projetor apagado para fácil iden�ficação do mesmo
para a sua manutenção. 

O driver deverá possibilitar dimerização por sinal 0-10V ou PWM,
por meio de sistema de telegestão. O driver deverá ser alojado
internamente no projetor. O aro deverá ser fixado por meio de
parafusos ao corpo dissipador, fabricado em liga de alumínio
injetado alta pressão, com alta resistência mecânica. LED com
lente primária em polímero com ângulo de 60º ou 15º e lente
secundária em vidro plano temperado com resistência ao impacto
mecânico IK-08. 

O sistema térmico do projetor deverá ocorrer através do corpo
com aletas dissipadoras, garan�ndo a estabilização térmica de
operação no ponto de junção do Led. 

O projetor deverá ter junta de vedação fabricada em silicone
resistente à 

altas temperaturas, com dureza e formato que garanta o grau de
proteção mínimo IP-66 total, prensa cabo ou passa fio IP-66 na
passagem da fiação da rede, evitando danificar a fiação e
mantendo o grau de proteção, cabo de ligação a rede em material
PP 3x1.5mm² 105°C em conformidade com a norma ABNT. 

A fixação do projetor deverá ser através de suporte �po “U”, que
permite movimentos ver�cais, fabricado em chapa de aço
galvanizado. Manutenção facilitada, por meio de conectores com
engate rápido ou de torção e parafusos zincados.

O projetor deverá atender aos ensaios relacionados em
conformidade a Portaria 20 INMETRO e deverão ser executados
por laboratório acreditado INMETRO.

Os ensaios deverão ser de: 

A.1 Resistência ao carregamento ver�cal e horizontal,

A.3-Grau de proteção, 

A.9.4-Proteção contra impactos mecânicos externos, (absorvendo
o impacto da bola)

A.9.3-Resistência à vibração.

A u�lização de equipamentos aprovados pelas normas técnicas
ABNT e com cer�ficado do INMETRO são obrigatórias.

 

F. Arquibancadas

As estruturas de sustentação das arquibancadas serão produzidas
em tubos de aço carbono galvanizado, fabricados com paredes de
mínimo de 2,00 mm (dois milímetros) de espessura, tratamento
contra corrosão e seções de mínimo de 50 x 50 mm (cinquenta
milímetros por cinquenta milímetros). 

Deverão ser autoportantes e fixados independente de estrutura de
fundação. 

O conjunto de arquibancadas servirá de apoio e base para dar
estabilidade à estrutura dos alambrados supracitados.

Devem ser instaladas 08 (oito) estruturas de arquibancada com
dois patamares de assentos para visitantes, sendo o patamar
inferior com espaço para assento e suporte de pês do assento
superior e o patamar superior com espaço para assento.

As arquibancadas serão instaladas com a seguinte configuração e
dimensão (largura x profundidade):

I. 04 (quatro) arquibancadas laterais com 6,00 x 2,00 m (seis
metros por dois metros); e
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II. 04 (quatro) arquibancadas de fundo com 4,00 x 2,00 m
(quatro metros por 2 metros).

Os módulos da arquibancada, deverão ter todas as soldas feitas
em MIG/MAG e após prontos, deverão receber galvanização a fogo
(zincagem por imersão a quente). 

Os materiais devem apresentar grande durabilidade contra a
corrosão e baixo custo de manutenção.

Os assentos serão de madeira ecológica de polipropileno reciclado
com comprovação de densidade superior a 1,15g/cm3. Deve ser
de grande durabilidade contra intempéries. Prever guarda corpo
para o patamar superior da arquibancada, totalizando 80 metros
lineares de assentos divididos em 2 patamares e fixadas a estas
estruturas. As estruturas que formam as arquibancadas servirão de
suporte para as laterais dos alambrados, dispensando qualquer
�po de fixação no solo. O alambrado nestas laterais deverá ter dois
metros e cinquenta (2,50) cen�metros de altura.

 

G. Kit de Energia Elétrica Fotovoltaica

Visando garan�r a autonomia elétrica do equipamento, será
fornecido e instalado um sistema de geração de energia elétrica
fotovoltaica, atendendo a iluminação da quadra.

O sistema deverá obedecer às normas vigentes, inclusive as da
concessionária local.

Todos os materiais necessários para a perfeita instalação do
sistema de geração de energia fotovoltaica deverão ser fornecidos
pela empresa, destacando-se, entre outros:

I. Módulo fotovoltaico;

II. Estrutura de suporte/fixação;

III. Circuitos elétricos em CC e AC;

IV. Inversores; e

V. Quadros elétricos de proteção, seccionamento e comando
(em CC e AC).

 

a) Sistema fotovoltaico (lado CC)

O sistema deverá ser ligado à rede elétrica bifásica ou trifásica de
baixa tensão.

Deverá ser instalado um sistema de 13,2kWp de potência,
conforme detalhamento abaixo: 

I. 02 inversores 6.0-1 KW 180-270V;

II. 16 módulos fotovoltaicos 330Wp;

III. 02 String Box 2 entradas / 2 saídas;

IV. Estrutura em alumínio para fixação dos módulos;

V. Disposi�vos de proteção; e

VI. Cabeamento, conectores, caixas e demais itens
necessários.

O sistema será instalado na estrutura metálica da quadra,
seguindo a inclinação de 15º.

Os módulos fotovoltaicos deverão possuir uma tensão de circuito
aberto de 45,9V, tensão de operação 37,7V. 

O inversor solar deverá ter padrões de qualidade suficientes para
que possa ser u�lizada na instalação e conectada à rede elétrica da
concessionaria. Dessa forma, deve ser u�lizado um inversor da
Fronius PRIMO 6.0-1 KW ou similar que atende todas as normas
exigidas pelas normas das concessionárias.

 

b) Elétricas do lado AC
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Deverá ter uma rede de dutos, caixas e acessórios para os circuitos
elétricos (AC), desde a saída dos inversores até o ponto de conexão
com a rede elétrica conectada à concessionária. 

Todos os condutores/fiações elétricas serão do �po flexíveis, e
atenderão às normas da ABNT, com Selo de Conformidade do
INMETRO (NBR), comprovando sua qualidade e com suas
caracterís�cas impressas na sua capa isolante. Terão isolação
classe 450/750V e 0,6-1KV, nas bitolas mínimas de 2,5 mm2. 

A fiação será sempre protegida mecanicamente por eletrodutos e
caixas, não se permi�ndo a sua exposição no ambiente. 

Emendas da fiação serão sempre executadas em caixas de
passagem, isoladas através de fita auto fusão e fita isolante
an�chamas, não se admi�ndo emendas no interior de eletrodutos
e mesmo eletrocalhas/canaletas.

Toda a fiação elétrica de distribuição deverá ser iden�ficada
através de cores, tomando-se para tal as indicações: Fases: preto,
branco, vermelho; Neutro: azul-claro; e Terra: verde.

Todos os circuitos elétricos serão devidamente iden�ficados
através da colocação de plaquetas acrílicas numeradas no espelho
interno dos Quadros de Distribuição. As fiações serão
iden�ficadas, junto aos disjuntores e barramento neutro, através
de anilhas plás�cas numeradas, devendo o resumo ser afixado na
tampa.

 

c) Especificações técnicas de materiais e produtos

I. Produto: eletroduto metálico com acessórios

Tipo: eletroduto de ferro galvanizado à fogo classe média, em
barra de 3 metros, rosqueável, com luvas e curvas de raio longo
(raio igual ou superior a dez vezes o seu diâmetro interno) – NBR
5624/93. 

II. Produto: caixa de passagem 

Tipo: em alumínio fundido, dimensões indicadas em projeto,
conforme a aplicação. 

III. Produto: condutores de energia (AC) 

Tipo: cabos de cobre eletrolí�co, têmpera mole, flexíveis, com
isolação de PVC não propagante à chama ou de gases tóxicos,
classe de isolação 0,6/1 kV – 70°. (NBR 6880/7288).

Tipo: fios e cabos de cobre eletrolí�co, têmpera mole, flexíveis
(encordoamento classe 4) com isolação de PVC não propagante à
chama ou de gases tóxicos, classe de isolação 450/750 V – 70°.
(NBR 6880/6148).

 (com Selo de Conformidade do INMETRO).

IV. Produto: disjuntor 

Tipo: Disjuntor de atuação lenta (curva C), 63A/250V/60Hz (IEC
60947-2).

Aplicação: Proteção dos circuitos elétricos, instalados no interior
do quadro de distribuição. 

V. Produto: conduletes

Tipo: conduletes em alumínio fundido, para passagem/saída de
cabeamento. 

VI. Produto: terminal e luva de compressão 

Corpo: cobre eletrolí�co com recobrimento superficial em estanho
por processo de eletrodeposição, dimensões conforme a bitola do
condutor 

Caracterís�cas: indicação da matriz em baixo relevo, janela de
inspeção para verificação da correta introdução do cabo,
compressão com alicate manual ou hidráulico, de fácil aplicação,
com deformação circunferencial ou hexagonal. Referência: modelo
YAL e YSL (BURNDY) ou similar.
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VII. Produto: quadro elétrico 

Tipo: em chapa metálica, com barramento trifásico de neutro e de
terra, grau de proteção IP55, de sobrepor ou embu�r. 

VIII. Produto: protetor contra surtos

Tipo: Supressor de transientes �po varistor, conforme projeto, para
fixação em quadro 

IX. Produto: seccionador 

Tipo: Tensão máxima de trabalho 1500Vcc, corrente nominal 40A. 

X. Produto: cabos fotovoltaicos 

Tipo: Cabo unipolar de potência, flexível, com condutor de cobre
estanhado, têmpera mole, classe de encordoamento 5, isolação
em composto termofixo livre de halogênio, cobertura em
composto termofixo livre de halogênio com resistência a raios UV,
temperatura de 90oC, classe de tensão de 1,8kV cc.

XI. Produto: módulo fotovoltaico 340Wp

Tipo: Módulo fotovoltaico, com potência de 340Wp, 72 células de
158,75x158,75mm, vidro de 3,2mm de espessura, perfil de
alumínio anodizado de 40mm, 5 barramentos, tolerância de
potência de 0~+5W, tecnologia de silício policristalino, caixa de
junção IP67 para 1500Vcc com 3 diodos de by-pass, cabo com
seção de 4mm2.

Cer�ficação: Classificação Energé�ca A (INMETRO)

XII. Produto: protetor contra surtos fotovoltaicos 

Tipo: Tensão nominal de 1000Vcc, corrente de descarga 40KA, �po
2, cer�ficações IEC 61643-1 / EN 61643-11. 

XIII. Produto: inversor solar

O inversor tem por finalidade converter a corrente con�nua gerada
pelo painel fotovoltaico em corrente alternada, com padrões de
qualidade suficiente para que possa ser u�lizada na instalação e
conectada à rede elétrica da concessionaria. Será u�lizado um
inversor Fronius modelo PRIMO 6.0-1 KW ou similar que atende
todas as normas exigidas pela Norma GED-15303 - Conexão de
Micro e Mini Geração Distribuída Sob Sistema de Compensação de
Energia Elétrica.

XIV. Produto: caixa de proteção CC ou string box 

O quadro de proteção de corrente con�nua do sistema FV, além de
possuir os fusíveis para a conexão das strings, incorpora um
interruptor seccionador de desconexão CC e o disposi�vo de
proteção de surto. 

Para esse projeto, aplica-se quatro stringbox, sendo cada uma
composta por 1 entrada e 1 saída ou duas stringbox sendo cada
uma composta por 2 entradas e duas saídas.

O quadro de proteção CC pode ter a função da caixa de strings. No
mesmo quadro deve estar presente o barramento de aterramento,
necessário para coletar as ligações à terra das estruturas metálicas
e carcaças dos módulos FV. 

O interruptor seccionador de desconexão é necessário na
manutenção dos Sistemas FV, permi�ndo a desconexão dos
módulos para garan�r a segurança durante manutenções nas
instalações e nos inversores. 

A barra de aterramento do quadro de proteção pode ser
conectada à terra ou ao condutor do equipotencial da instalação
elétrica.

Será instalada na porta da caixa de medição, uma placa de
advertência com os seguintes dizeres: “CUIDADO - RISCO DE
CHOQUE ELETRICO - GERACAOPROPRIA” conforme a GED-13.

 

d) Dimensionamento es�mado do sistema
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I. Es�ma�va de consumo de energia elétrica da quadra:

Serão 14 luminárias em LEDs de 150W, totalizando 2.100W.
Es�mando um funcionamento diário de 6 horas, durante 30 dias
por mês, teremos sua u�lização por 180 horas mensais. Assim, o
consumo total do mês será, aproximadamente de: 2,1kW x
180horas = 378 kWh/mês.

II. Es�ma�va mínima de geração de energia elétrica pelo sistema
fotovoltaico:

A geração de energia pelo sistema fotovoltaico depende de
diversos fatores, porém pode ser adotada uma média mínima
mensal de geração de 500 kWh/mês, ob�da através de simulação
computacional para uma localidade genérica em coordenadas
geográficas aproximadas, com o sistema proposto.

III. Es�ma�va mínima do saldo mensal de geração de energia:

Dessa forma, deverá ser es�mado que o sistema poderá gerar um
saldo mínimo de  120kWh/mês, permi�ndo agregar mais pontos
de iluminação ao redor do equipamento ou até ser rever�do em
saldo para compensação, conforme legislação vigente.

 

 

 

2. DA DESPESA

2.1. O valor unitário es�mado de cada módulo espor�vo é de R$ 790.000,00 (setecentos e noventa mil reais), conforme o
item 13 do Termo de Referência que segue como ANEXO I deste EDITAL.

2.2. Assim, o valor total es�mado para o registro de 20 módulos espor�vos móveis é de R$ 15.800.000,00 (quinze milhões
e oitocentos mil reais).

 

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 (clicarem “transparência>licitações”).

 

4. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

4.1. 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 11/03/2022), 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 11/03/2022), 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.
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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”), 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
serãoconsideradas 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.

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 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;
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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. Empresas 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.

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;
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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. Tendo em vista a necessidade de compa�bilização e uniformidade dos itens que compõem a presente licitação,
tornando os itens de natureza não divisível, não haverá cota reservada para as en�dades preferenciais, prevista no art. 48, III da Lei
Complementar n.º 123/2006; no art. 26 da Lei distrital n.º 4.611/2011 e no art. 2º, III, do Decreto distrital n.º 35.592/2014.

7.2. Quanto à previsão do bene�cio da Cota Reservada prevista na Lei Distrital n.º 4.611/2011, que regulamenta no Distrito
Federal o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedores individuais, esclarecemos que tal proveito não se aplica à contratação almejada, tendo em vista que a
logís�ca  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.

7.3. Ademais, nos termos da lei, essa cota não se aplicará quando não houver vantajosidade para a Administração e não
representar prejuízo para o objeto a ser contratado.

 

8. DA CLASSIFICAÇÃO DO BEM COMUM

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

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 dos módulos espor�vos são usuais no mercado após analisar os três aspectos listados abaixo:

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. Conforme Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência constante do ANEXO I deste EDITAL, a presente
contratação foi considerada comum e verificou-se que as especificações são usuais pelo mercado.

 

9. DA PROPOSTA DE PREÇOS INICIAL (ANEXO II) E SUA DECLARAÇÃO (ANEXO III)

9.1. 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:

9.1.1. 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;

9.1.2. Valor UNITÁRIO e TOTAL para a implantação e instalação de 20 (vinte) módulos espor�vos móveis (campos
sinté�cos de futebol society) em tamanho oficial (tamanho do campo 22 x 42m), com arquibancada, estrutura de
alambrados, fornecimento de energia fotovoltaica e dos equipamentos necessários para a prá�ca de futebol (tamanho final
do módulo 27 x 50m). 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.

9.1.2.1. 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.

9.1.2.2. 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.

9.1.2.3. Quando a divisão do valor TOTAL 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.

9.1.3. A indicação do objeto licitado com todas as especificações de forma clara e detalhada, observando o disposto no
Termo de Referência ANEXO I deste EDITAL; 
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9.1.4. 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);

9.1.5. Declaração expressa, de que a licitante fornecerá o(s) material(s) comprovadamente novo(s) e sem uso, uma vez
que não será(ão) aceito(s) material(is)/equipamento(s) ou peça(s) recondicionado(s), reu�lizado(s) ou reformado(s).

9.1.6. Declaração expressa, de que os materiais/serviços constante deste EDITAL e nos seus ANEXOS I A X, terão a
garan�a conforme estabelecido no item 7. DA GARANTIA DO PRODUTO, do Termo de Referência constante do ANEXO I. 

9.1.7. Declaração expressa, de que no preço ofertado estão incluídas todas as despesas rela�vas a implantação e
instalação de 20 (vinte) módulos espor�vos móveis (campos sinté�cos de futebol society) em tamanho oficial (tamanho do
campo 22 x 42m), com arquibancada, estrutura de alambrados, fornecimento de energia fotovoltaica e dos equipamentos
necessários para a prá�ca de futebol (tamanho final do módulo 27 x 50m), tais como encargos sociais e/ou de qualquer
natureza, tributos, ou outras despesas que direta ou indiretamente, incidam sobre o objeto da licitação;

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

9.2. DECLARAÇÃO (ANEXO III):

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

9.2.1.1. 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 III deste EDITAL.

9.2.1.1.1. Somente será classificado o Licitante que apresentar junto com a PROPOSTA
INICIAL a DECLARAÇÃO conforme o subitem acima.

9.3. 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.

9.4. 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.

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

 

10. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E SUAS DECLARAÇÕES (ANEXOS IV, V, VI E VII)

10.1. 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;

10.2. 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.

10.3. DOS LICITANTES CADASTRADOS NO SICAF:

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

10.3.1.1. 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;

10.3.1.2. 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;

10.3.1.2.1. 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 10.4.1.3.2. deste EDITAL;

10.3.1.3. 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).

10.3.1.4. Documentação rela�va à habilitação técnica elencada nos subitens 10.4.1.4. deste EDITAL. Caso o SICAF
apresente parte dos documentos de qualificação técnica, deverão ser apresentados os documentos faltantes; 

10.3.1.5. Apresentar as DECLARAÇÕES elencada nos subitens 10.4.1.5. deste EDITAL.

10.3.1.6. 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.

10.4. DAS LICITANTES NÃO CADASTRADAS NO SICAF:

10.4.1. As Licitantes que não es�verem cadastradas no SICAF deverão encaminhar os seguintes documentos:
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10.4.1.1. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA:

10.4.1.1.1. 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;

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

10.4.1.1.3. 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;

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

10.4.1.1.5. 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.

10.4.1.1.6. 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.

10.4.1.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

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

10.4.1.2.2. 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;

10.4.1.2.3. Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal, do domicílio ou sede da Licitante;

10.4.1.2.4. 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;

10.4.1.2.5. 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;

10.4.1.2.6. 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;

10.4.1.2.7. 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;

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

10.4.1.2.9. 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.

10.4.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

10.4.1.3.1. 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;

10.4.1.3.2. 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.

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

10.4.1.3.2.2. 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 IV 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): 
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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

 

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

10.4.1.3.2.4. Serão consideradas como detentoras de capacidade econômico-financeira sa�sfatória as
Licitantes que obedecerem simultaneamente às condições do item 10.4.1.3.2.2 (1, 2 e 3) acima.

10.4.1.3.2.5. A Licitante deverá apresentar os cálculos constantes do item 10.4.1.3.2.2, assinado pelo seu
representante legal e por um contador.

10.4.1.3.3. 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.

10.4.1.3.3.1. A MEI – Micro Empreendedor Individual, para fins de atendimento aos item 10.4.1.3.2.2 a
item 10.4.1.3.2.5, considerando a impossibilidade do balanço patrimonial, subs�tuirá tal exigência por meio
da 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 V deste EDITAL.

10.4.1.3.4. As empresas que apresentarem resultado inferior ao mínimo estabelecido em qualquer dos índices
referidos no item 10.4.1.3.2.2, 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.

10.4.1.3.5. 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 IV deste EDITAL.

10.4.1.3.6. 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.

10.4.1.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

10.4.1.4.1. Comprovação de ap�dão no desempenho de a�vidade per�nente e compa�vel em caracterís�cas com o
objeto desta licitação, por intermédio da apresentação de DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA que comprove que a
Licitante fornece ou já forneceu o objeto desta licitação (indicado na Cláusula Primeira (1 - DO OBJETO) e
no ANEXO I – Termo de Referência deste Edital).

10.4.1.4.2. O objeto a ser apresentado da declaração predita precisa ser compa�vel com as caracterís�cas descritas
neste EDITAL e no Termo de Referência - ANEXO I deste Edital.

10.4.1.4.3. Deverão ser apresentados todos os cer�ficados do INMETRO, bem como laudos com capacidade de
comprovar desempenho informado.

10.4.1.5. DECLARAÇÕES:

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

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

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

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

10.4.1.5.1.4. ANEXO VII - 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)
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10.5. DA COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESAS (ME), EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) OU
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) :

10.5.1. 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: 

10.5.1.1. 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;

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, 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 VII deste EDITAL.

10.5.1.2. 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, 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 VII deste EDITAL.

10.5.1.3. 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, 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 VII deste EDITAL.

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

10.6.1. 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.

10.6.2. 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.

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

10.6.4. 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.

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

10.6.5. 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.

10.6.6. 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
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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.

10.6.7. A En�dade Preferencial (microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual) que não
apresentar os documentos elencados no Item 10.5. 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.

10.7. DAS OBSERVAÇÕES GERAIS SOBRE A HABILITAÇÃO:

10.7.1. 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.

10.7.2. 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.

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

 

11. DO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS NO SISTEMA COMPRASNET

11.1. 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:

11.1.1. Valor UNITÁRIO e TOTAL para a implantação e instalação dos módulos espor�vos móveis:

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

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

11.1.1.3. Quando a divisão do valor TOTAL do Item pela quan�dade licitada resultar em valor com mais de 2 (duas)
casas decimais, o valor unitário de cada módulo deverá ser adequado ao limite de duas casas decimais.

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

11.1.3. 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.

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

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

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

11.5. 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.

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

11.7. 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”.

11.8. 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.

11.9. 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.

11.10. 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.

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

 

12. DAS DECLARAÇÕES NO SISTEMA COMPRASNET

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

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

12.1.2. De que até a presente data inexistem fatos impedi�vos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
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12.1.3. 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;

12.1.4. 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;

12.1.5. 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;

12.1.6. 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;

12.2. A assinalação do campo “não” na Declaração do subitem 12.1.6 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.

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

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

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

 

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

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

13.2. 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.

13.3. 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.

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

 

14. DA CONDUÇÃO DO CERTAME

14.1. 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.

14.2. 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.

14.3. 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.

14.4. 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.

14.5. 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.

14.6. 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.

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

14.8. 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.

14.9. 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;
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14.10. 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.

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

 

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

15.1. 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.

15.2. Aberta a sessão pública, o Pregoeiro verificará as propostas apresentadas:

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

15.2.2. 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.

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

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

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

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

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

15.8. Durante a fase compe��va, as Licitantes deverão formular seus lances com um intervalo mínimo de diferença de R$
0,10 (dez centavos).

15.9. 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.

15.10. 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.

15.11. A prorrogação automá�ca da etapa de envio de lances, de que trata o subitem 15.10, será de 2 (dois) minutos;

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

15.13. 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 por item.

15.14. Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida nos subitens 15.11, 15.12 e 15.13, a sessão pública será
encerrada automa�camente.

15.15. Encerrada a etapa compe��va, o sistema ordenará os lances em ordem vantajosidade em relação ao menor preço por
Item.

15.16. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automá�ca pelo sistema Comprasnet, na forma dos
subitens 15.11, 15.12 e 15.13, 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.

15.17. 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.

15.18. 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 por Item.

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

15.19.1. 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.

15.19.2. 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.

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

15.19.4. O Pregoeiro poderá solicitar documentos que comprovem o enquadramento do Licitante como ME/EPP/MEI.

15.20. Após o desempate de que tratam os subitens 15.17, 15.18 e 15.19, caso persista o empate entre duas ou mais
propostas, será assegurada preferência, sucessivamente, aos serviços:

15.20.1. prestados por empresas brasileiras;
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15.20.2. prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

15.20.3. 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.

15.21. Os critérios de desempate previstos nos subitens 15.17, 15.18, 15.19 e 15.20 serão aplicados caso não haja envio de
lances após o início da fase compe��va.

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

 

16. DA NEGOCIAÇÃO DIRETA

16.1. 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.

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

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

 

17. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

17.1. 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.

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

17.3. 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 Nona e 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.

17.4. 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.

17.5. 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.

17.6. 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:

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

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

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

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

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

17.7. 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.

17.8. 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.

17.9. 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.

 

18. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS ATUALIZADA E DA AMOSTRA

18.1. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS ATUALIZADA:

18.1.1. 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
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.
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18.1.2. 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.

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

18.1.3.1. 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;

18.1.3.2. Valor UNITÁRIO e TOTAL para a implantação e instalação de 20 (vinte) módulos espor�vos móveis
(campos sinté�cos de futebol society) em tamanho oficial (tamanho do campo 22 x 42m), com arquibancada, estrutura
de alambrados, fornecimento de energia fotovoltaica e dos equipamentos necessários para a prá�ca de futebol
(tamanho final do módulo 27 x 50m). 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.

18.1.3.3. 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.

18.1.3.4. 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.

18.1.3.5. Quando a divisão do valor TOTAL 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.

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

18.1.3.7. Descrição do objeto licitado com todas as especificações de forma clara e detalhada, observando o
disposto no Termo de Referência ANEXO I deste EDITAL; 

18.1.3.8. 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);

18.1.3.9. Declaração expressa, de que a licitante fornecerá o(s) material(s) comprovadamente novo(s) e sem uso,
uma vez que não será(ão) aceito(s) material(is)/equipamento(s) ou peça(s) recondicionado(s), reu�lizado(s) ou
reformado(s).

18.1.3.10. Declaração expressa, de que os materiais/serviços constante deste EDITAL e nos seus ANEXOS I A X, terão
a garan�a conforme estabelecido no item 7. DA GARANTIA DO PRODUTO, do Termo de Referência constante do ANEXO I. 

18.1.3.11. Declaração expressa, de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas rela�vas
a implantação e instalação de 20 (vinte) módulos espor�vos móveis (campos sinté�cos de futebol society) em tamanho
oficial (tamanho do campo 22 x 42m), com arquibancada, estrutura de alambrados, fornecimento de energia
fotovoltaica e dos equipamentos necessários para a prá�ca de futebol (tamanho final do módulo 27 x 50m), tais como
encargos sociais e/ou de qualquer natureza, tributos, ou outras despesas que direta ou indiretamente, incidam sobre o
objeto da licitação;

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

18.1.4. 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.

18.1.5. 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.

18.1.6. 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.

18.1.7. 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/SEL/DF, situado no endereço SCS, Quadra
4, Edificio Luiz Carlos Botelho, 7º andar - Bairro Asa Sul – Brasília/DF; CEP: 70.304-000.

 

18.2. DA AMOSTRA:

18.2.1. Da entrega da amostra: Como critério de Classificação da PROPOSTA DE PREÇOS ATUALIZADA, a licitante que
apresentar o menor preço deverá apresentar amostras dos componentes do conjunto modular, no prazo de 10 (dez) dias úteis,
importando em DESCLASSIFICAÇÃO caso a amostra não esteja no padrão especificado, devendo ser apresentados os seguintes
itens, no mínimo:

18.2.1.1. Futebol Society: grama sinté�ca na cor verde – área de mínimo 2m x 2m, com linhas demarcatórias brancas
e demais elementos que o componham o sistema, como os elementos absorvedores de impactos e demais elementos que
o componham o sistema, e comprovações conforme edital;

18.2.1.2. Alambrado: um perfil lateral, um perfil do fundo, um setor de arquibancada completo com as
comprovações conforme edital, com a apresentação de suas estruturas metálicas galvanizadas e telas galvanizadas com



08/03/2022 10:58 SEI/GDF - 80470787 - Edital de Licitação

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=91185867&infra_sist… 22/66

fios reves�dos por PVC na cor azul; porta e demais elementos que o definam.

18.2.1.3. Sistema de Drenagem: área de aproximadamente 2 m x 2 m conforme edital;

18.2.1.4. Sistema de lluminação LED: uma unidade completa com as comprovações conforme edital.

18.2.1.5. Gol: completo, com rede e comprovações conforme edital.

18.2.1.6. Kit de energia fotovoltaica: completo, conforme edital.

18.2.2. Caso a amostra seja rejeitada, a licitante segunda colocada será convocada para igual procedimento. E, assim,
sucessivamente, até a aprovação.

18.2.3. Do local e do horário de entrega: o horário de entrega será de 08h00min às 18h00min, de segunda-feira à sexta-
feira, no setor de PREGÃO/SUAG/SEL/DF, sito no endereço SCS, Quadra 4, Edi�cio Luiz Carlos Botelho, 7º andar - Bairro Asa Sul
– Brasília/DF; CEP: 70.304-000.

18.2.4. Do recebimento da amostra: no ato de recebimento da amostra, será emi�do documento que comprove a
entrega, pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio no setor de PREGÃO/SUAG/SEL/DF. O documento será emi�do em
02 (duas) vias de igual teor, uma das quais será juntada ao processo licitatório.

18.2.5. Do critério de avaliação: o material da amostra poderá ser aberto, manuseado, desmontado, receber cortes,
secções, vincos ou movimentos nas peças. Caso a licitante não apresente a amostra, no prazo es pulado, terá sua proposta
automa�camente DESCLASSIFICADA.

18.2.6. Após vencido o prazo de entrega da mostra, não mais será permi�do fazer ajustes ou modificações no produto
apresentado para adequá-lo às condições especificadas.

18.2.7. Para efeito de avaliação da amostra será considerada as seguintes caracterís�cas:

a) conformidade com as especificações solicitadas e caracterís�cas técnicas presentes neste EDITAL e os
seus ANEXOS I A X, em especial no Termo de Referência constante do ANEXO I;

b) qualidade;

c) acabamento;

d) esté�ca; e

e) funcionalidade.

18.2.8. Os fatores qualidade, acabamento, esté�ca e funcionalidade serão analisados em conjunto, observando-se a
finalidade do material e, principalmente, os seguintes aspectos:

a) quanto à qualidade: análise da matéria-prima da grama sinté�ca, inclusive em relação ao volume de tufos ,
componentes, controle de qualidade, etc.;

b) quanto ao acabamento: o esmero na fabricação do objeto, a junção dos tapetes da grama sinté�ca, igualdade
das medidas, etc.;

c) quanto à esté�ca: o design, a robustez, os detalhes, etc;

d) quanto à funcionalidade: promover o conforto dos usuários, oferecer caracterís�cas de jogo semelhantes aos
campos de grama natural, etc.

18.2.9. Após análise e parecer do setor requisitante, o Pregoeiro e os membro da Equipe de Apoio emi�rão parecer
conclusivo declarando estar aprovada ou não a AMOSTRA analisada, segundo os critérios estabelecidos.

18.2.10. As despesas decorrentes dessa medida, bem como os outros referentes às AMOSTRAS, correrão por conta das
licitantes.

18.2.11. Se a AMOSTRA não ob�verem aprovação em qualquer um dos fatores especificados acima
será DESCLASSIFICADA.

18.2.12. Na hipótese da AMOSTRA não preencherem os requisitos deste subitem, será examinada a AMOSTRA da
segunda classificada, e assim sucessivamente, para fazê-lo em igual prazo e condições.

18.2.13. A amostra aprovada ficará em poder da SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL,
doravante denominada SEL/DF, para conferência futura do Executor do contrato da prestação do serviço de reparo, com
fornecimento e instalação de grama sinté�ca.

 

19. DA FASE DE HABILITAÇÃO

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

19.2. 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: 

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

19.2.3. 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);

19.2.4. 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).

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

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

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

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

19.4.3. 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.

19.4.4. Se a Licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro voltará para a fase de Julgamento da Proposta
Vencedora na Cláusula Dezessete 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. 

19.4.5. 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.

19.4.6. 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.

19.4.7. 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.

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

 

20. DOS RECURSOS

20.1. 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.

20.2. 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.

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

20.4. As manifestações fora do sistema Comprasnet serão desconsideradas.

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

20.6. 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.

20.7. 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.

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

20.9. 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).

20.10. Os interessados que porventura queiram ter vista do processo licitatório poderão comparecer ao setor de
PREGÃO/SUAG/SEL/DF, 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.

20.11. 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.

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

20.13. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo.
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21. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:

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

21.2. Na ausência de recurso, caberá ao Pregoeiro adjudicar o objeto e encaminhar o processo devidamente instruído à
autoridade superior, propondo sua homologação.

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

 

22. DA FORMALIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP

22.1. Da formalização:

22.1.1. Após a adjudicação do objeto e a homologação da licitação, o(s) vencedor(es) serão convocados para, no prazo
máximo de 5 (cinco) dias úteis, assinar a Ata de Registro de Preços - ARP visando a execução do objeto desta licitação nos
termos da minuta que integra o ANEXO VIII – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP deste EDITAL.

22.1.2. O prazo para assinar a Ata de Registro de Preços - ARP poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado pela(s) Licitante(s) vencedora(s) durante o seu transcurso e desde que ocorra mo�vo jus�ficado, aceito pela
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL, doravante denominada SEL/DF.

22.1.3. Na assinatura da Ata de Registro de Preços - ARP será exigida a comprovação das condições de habilitação
consignadas neste EDITAL e nos seus ANEXOS I A X, que deverão ser man�das pelo Licitante durante a vigência da ARP.

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

22.1.5. Se a(s) Licitante(s) vencedora(s) se recusar(em) a assinar a ARP ou não comprovar as condições de habilitação
exigidas sem jus�fica�va por escrito, devidamente fundamentada e aceita pelo Subsecretário de Administração Geral da
Secretaria de Esporte e Lazer, doravante denominada SUAG/SEL/DF:

22.1.5.1. Examinará, sem prejuízo da aplicação das sanções administra�vas previstas neste EDITAL e nos seus
ANEXOS I A X e no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, as ofertas subsequentes e a qualificação dos Licitantes, na ordem de
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao EDITAL e nos seus ANEXOS I A X;

22.1.5.2. Definida a melhor proposta, após a negociação direta, declarará o Licitante vencedor para a posterior
convocação para assinar a ARP.

22.1.6. A convocação das Licitantes remanescentes, na forma do subitem 22.1.5.2, observará a margem de preferência
para as en�dades preferenciais (micro e pequenas empresas).

22.2. Do cadastro reserva:

22.2.1. Com fulcro no art. 11 do Decreto distrital nº 39.103/2018, serão registrados na respec�va Ata de Registro de
Preços - ARP os preços e quan�ta�vos dos Licitantes que aceitarem cotar o(s) objeto(s) com preços iguais ao do Licitante
vencedor, na sequência da classificação deste certame. O registro tem por obje�vo a formação de cadastro de reserva,
conforme preceitua o art. 11, § 1º, do Decreto distrital nº 39.103/2018.

22.2.2. A convocação para a manifestação para compor o cadastro reserva ocorrerá por meio do portal
ComprasGovernamentais, em momento anterior à homologação da licitação.

22.2.3. As empresas interessadas deverão se manifestar em campo próprio do sistema. A não manifestação no sistema,
ou mesmo manifestações fora do campo próprio do portal ComprasGovernamentais, implicará na não par�cipação no cadastro
reserva.

22.2.4. Confirmada a par�cipação no cadastro reserva, as cadastradas enviarão a proposta ajustada ao valor do vencedor
e os documentos de habilitação quando forem convocadas para fornecer o objeto registrado.

22.2.5. As Licitantes componentes do cadastro reservam que não honrarem o compromisso de fornecimento assumido
sem jus�fica�va ou com jus�fica�va recusada pela Administração, estarão sujeitas à sanções previstas no Cláusula
DécimaSegunda - (DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS) do Termo de Referência constante do ANEXO I deste EDITAL.

22.3. Da revisão dos preços registrados:

22.3.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços pra�cados no
mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s)
fornecedor(es), observados os termos do Decreto do Distrito Federal nº 39.103/2018.

22.3.2. Caso seja constatado que o preço registrado na Ata de Registro de Preços - ARP é superior à média dos preços de
mercado, o gerenciador solicitará ao(s) fornecedor(es), mediante comunicação formal, redução do preço registrado, de forma a
adequá-lo aos níveis definidos no subitem anterior:

22.3.2.1. Caso o fornecedor não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso assumido e o
gerenciador da Ata de Registro de Preços - ARP convocará os demais fornecedores do cadastro reserva, caso existam,
visando igual oportunidade de negociação.

22.3.2.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado
observará a classificação original.
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22.3.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o
compromisso, a SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL, doravante denominada SEL/DF poderá:

22.3.3.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, sem aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos mo�vos e comprovantes apresentados; e

22.3.3.2. Convocar os demais fornecedores do cadastro reserva, caso existam, visando igual oportunidade de
negociação.

22.3.4. Não havendo êxito nas negociações a Administração deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços -
ARP, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

22.4. Do cancelamento:

22.4.1. O registro do fornecedor será cancelado quando:

22.4.1.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços - ARP;

22.4.1.2. Não re�rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem
jus�fica�va aceitável;

22.4.1.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles pra�cados no
mercado; ou

22.4.1.4. Sofrer sanção administra�va cunho efeito torne-o proibido de celebrar Contrato administra�vo com o
Distrito Federal ou a SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL, doravante denominada
SEL/DF. 

22.5. Da u�lização por órgãos ou entes não par�cipantes:

22.5.1. A Ata de Registro de Preços - ARP, durante sua vigência, poderá ser u�lizada por qualquer órgão ou en�dade da
Administração Pública (art. 22, do Decreto distrital nº 39.103/2018), mediante prévia consulta a SECRETARIA DE ESTADO DE
ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL, doravante denominada SEL/DF, desde que devidamente comprovada a vantagem.

22.5.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços - ARP, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações
anteriormente assumidas.

22.5.3. A adesão a esta Ata de Registro de Preços - ARP não poderá exceder, por órgão ou en�dade, a 100% (cem por
cento) do total registrado, conforme previsto no art. 22, § 3º, do Decreto distrital nº 39.103/2018.

22.5.4. O quan�ta�vo total decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços - ARP não poderá exceder ao quíntuplo
registrado, conforme previsto no art. 22, § 4º, do Decreto distrital nº 39.103/2018.

22.5.5. A SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL, doravante denominada SEL/DF somente
autorizará a adesão após a primeira contratação advinda da Ata de Registro de Preços - ARP (art. 22, § 5º, do Decreto distrital nº
39.103/2018), com exceção dos órgãos e en�dades do Distrito Federal.

22.6. Dos acréscimos quan�ta�vos da ARP:

22.6.1. É vedado efetuar acréscimos nos quan�ta�vos fixados pela Ata de Registro de Preços - ARP, inclusive o acréscimo
de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993 (art. 12, § 1º, do Decreto distrital nº 39.103/2018).

22.7. Do Contrato oriundo da ARP:

22.7.1. Os Contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços (SRP) deverão ser assinados no prazo de validade da
Ata de Registro de Preços - ARP, conforme preceitua o art. 12, § 4º, Decreto distrital nº 39.103/2018.

22.7.2. Os Contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços (SRP) poderão ser alterados, observado o disposto no
art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 (art. 12, § 3º, do Decreto distrital nº 39.103/2018).

22.8. Da validade da ARP e do gerenciamento:

22.8.1. A Ata de Registro de Preços - ARP terá a validade de 12 (doze) meses, improrrogáveis, a contar da data de sua
publicação.

22.8.2. A Ata de Registro de Preços - ARP será gerenciada pela Subsecretaria de Administração Geral da Secretaria de
Esporte e Lazer, doravante denominada SUAG/SEL/DF, por meio da Subseção de Registro de Preços.

22.9. Das condições gerais:

22.9.1. A existência de preços registrados não obriga a SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO
FEDERAL, doravante denominada SEL/DF a firmar aquisições e contratações que deles poderão advir, facultando-se a
realização de licitação específica para a aquisição ou contratação pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a
preferência de fornecimento em igual condição.

22.10. Deverão estar incluídas no preço registrado todas as despesas necessárias à prestação do serviço transporte de
pessoas, bem como todas as despesa que incidam ou venham incidir sobre o objeto desta licitação.

 

23. DO CONTRATO:

23.1. Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços - ARP, 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
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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 e nos seus
ANEXOS I A X, que deverão ser man�das pelo Licitante durante toda a vigência contratual.

23.5. O Contrato a ser assinado subordina-se ao Termo Padrão nº 009/2002, em conformidade com o Decreto 23.287 de
17/10/2002 do Distrito Federal, que segue como ANEXO IX deste EDITAL;

23.5.1. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a par�r da data de sua assinatura.

23.5.1.1. A vigência contratual poderá ser prorrogada nas hipóteses previstas no ar�go 57 da Lei nº 8.666/1993.

23.6. Após a celebração do Contrato, a Licitante vencedora deverá, no prazo de 10 (dez) dias corridos, prorrogável por igual
período, prestar uma das seguintes garan�as:

I - caução em dinheiro, ou em �tulos da dívida pública, devendo estes ter sido emi�dos sob a forma escritural, mediante registro
em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; (redação dada pela Lei nº 11.079, de 2004);

II - seguro-garan�a; ou,

III - fiança bancária.

23.6.1. Caberá ao contratado optar por uma das modalidades de garan�a acima, no percentual de 3% (três por
cento) do valor do Contrato.

23.6.2. A garan�a deverá ter validade igual ou superior a 90 dias após a vigência do Contrato.

23.6.3. Caso a Contratada opte pela caução em dinheiro, a empresa deverá realizar TED ou depósito para a
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, CNPJ 00.394.684/0001-53, no Banco Regional de Brasília (BRB)
Agência 100; Conta 800482-8.

23.6.4. Toda e qualquer garan�a prestada pela Licitante vencedora:

23.6.4.1. somente poderá ser levantada 90 (noventa) dias após a ex�nção do Contrato, e quando em dinheiro,
atualizada monetariamente;

23.6.4.2. poderá, a critério da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal, doravante
denominada SEL/DF, ser u�lizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obrigações
contratuais, sem prejuízo da indenização eventualmente cabível. Nesta hipótese, no prazo máximo de 15 (quinze)
dias corridos após o recebimento da no�ficação regularmente expedida, a garan�a deverá ser recons�tuída;

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

23.6.4.4. Nos casos de alterações contratuais que promovam acréscimos ao valor inicialmente contratado, a
garan�a prestada deverá ser reforçada e/ou renovada.

23.6.4.5. A garan�a prestada deverá ser comprovada junto a Subsecretaria de Administração Geral da
Secretaria de Esporte e Lazer, doravante denominada SUAG/SEL/DF no prazo de 10 (dez) dias corridos após a
assinatura do Termo de Contrato, conforme previsto no Termo de Referência, ANEXO I deste EDITAL.

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

23.8. 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.

23.9. 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 nº 26.851/2006.

23.10. 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.

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

23.12. 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.

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

23.14. 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 Lei nº 8.666/1993.

23.15. 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).

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

 

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.

24.2. Observado o interregno mínimo de um ano a par�r da data limite para apresentação da proposta, o Contrato
celebrado poderá, à pedido da empresa, ter seu valor anualmente reajustado, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
– IPCA (art. 2º do Decreto distrital nº 37.121, publicado no DODF nº 31, de 17 de fevereiro de 2016), ou aquele que vier a subs�tuí-lo,
apurado durante o período.

24.3. O prazo para a CONTRATADA requerer o reajuste contratual es�pulado no item acima ex�nguir-se-á:

24.3.1. com o fim do prazo de vigência, momento em que ocorrerá a preclusão temporal; ou

24.3.2. com a formalização após o interregno mínimo de um ano de Termo Adi�vo de alteração quan�ta�va/qualita�va
ou de revisão contratual, momento em que ocorrerá a preclusão consuma�va.

24.3.3. Os efeitos financeiros decorrentes do reajuste contratual vigorarão a par�r da data do pedido.

 

25. DOS ADITAMENTOS CONTRATUAIS

25.1. 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;

25.2. 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.

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

 

26. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

26.1. O acompanhamento e a fiscalização da aquisição dos materiais consistem na verificação da conformidade do
fornecimento, 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° 8.666/1993 e dos Decretos n° 32.598/2010 e n° 32.753/2011.

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

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

26.4. AA execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que
compreendam a mensuração dos seguintes aspectos, quando for o caso:

I - os resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação dos prazos de execução e da qualidade
demandada;

II - oo cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; e

III - a sa�sfação do público usuário.

26.5. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela contratada, ensejará a aplicação de sanções
administra�vas, previstas neste EDITAL e nos seus ANEXOS I A X e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual,
conforme disposto nos Arts. 77 e 87, da Lei nº 8.666, de 1993.

26.6. Não obstante a contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todo o objeto deste EDITAL e dos
seus ANEXOS I A X, 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.

26.7. Cabe ao Fiscal do Contrato observar o efe�vo cumprimento do disposto no Art. 13, da Lei Distrital nº 6.112/2018.
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26.8. 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.

26.9. 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.

26.10. 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.

26.11. 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.

 

27. DA VISTORIA

27.1. A Contratada poderá fazer um reconhecimento no local antes da implementação do módulo espor�vo, 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 do objeto, em consonância com o entendimento do
Tribunal de Contas do Distrito Federal (Decisões nos 1.443/2011, 3.119/2011 e 4.117/2011 do TCDF).

 

28. DOS LOCAIS, DO RECEBIMENTO E DO PRAZO PARA A IMPLANTAÇÃO DOS CAMPOS SINTÉTICOS:

28.1. Os locais de implantação dos Campos Sinté�cos serão indicados no momento da contratação.

28.2. Os Campos Sinté�cos deverão ser entregues no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a par�r da assinatura
do instrumento de contrato.

28.3. Com o obje�vo de verificar sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referencia, o
recebimento dos campos será realizado:

28.3.1. Provisoriamente, no ato da entrega, para posterior verificação da conformidade do produto com as
especificações constantes do Termo de Referência - ANEXO I, e deste EDITAL.

28.3.2. Defini�vamente, em até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento provisório e instalação, mediante termo
circunstanciado, após verificar que o produto entregue possui todas as caracterís�cas consignadas, no que tange a quan�dade
solicitada e qualidade do produto especificada, conforme este Termo de Referência/edital.

28.4. Os materiais u�lizados na instalação deverão ser novos e de primeiro uso.

28.5. Os materiais que forem entregues em desacordo com o especificado deverão ser subs�tuídos pela contratada em até
05 (cinco) dias corridos e o seu descumprimento poderá acarretar sanções conforme previsto na legislação vigente.

28.6. Em caso de prorrogação do prazo de entrega, este poderá ser feito uma única vez, por prazo não superior a 07 (sete)
dias corridos. Deverá ser feito por escrito, jus�ficadamente, antes de seu vencimento, comprovando que não houve culpa do
fornecedor no descumprimento do prazo contratual.

28.7. Caso após o recebimento provisório constatar-se que os materiais 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.

28.8. 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.

28.9. A entrega/instalação deverá ser realizada diretamente nos locais indicados pela Secretaria de Estado de Esporte e
Lazer do Distrito Federal.

 

29. DO PAGAMENTO:

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

29.1.1. 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;

29.1.2. 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;

29.1.3. 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;

29.1.4. 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).

29.2. Para as comprovações elencadas no item 28.1., serão aceitas cer�dões posi�vas com efeito de nega�va.

29.3. Os documentos elencados no item 28.1., poderão ser subs�tuídos, no todo ou em parte, pelo SICAF.
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29.4. 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).

29.5. As Notas Fiscais emi�das com dados (razão social ou CNPJ) divergentes dos informados no item 28.4., não serão
aceitas.

29.6. 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.

29.7. 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.

29.8. 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);

29.9. 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).

29.10. 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.

29.11. 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).

29.12. 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.

29.13. 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).

29.14. 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).

29.15. Excluem-se das disposições do item 28.13.:

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.

29.16.  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:

29.16.1. 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.

29.16.2. 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.

29.16.3. 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>.

 

30. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

30.1. OO 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).

30.2. 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.

30.3.  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.

30.4.  As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

30.5. 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.



08/03/2022 10:58 SEI/GDF - 80470787 - Edital de Licitação

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=91185867&infra_sist… 30/66

30.6. 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.

30.7. 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.

30.8. Da Advertência:

30.8.1. 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.

30.9. Da Multa:

30.9.1. 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.

30.9.2. 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.

30.9.3. 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.

30.9.4. 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.

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

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

30.9.6. 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 29.6. e observado o princípio da proporcionalidade.

30.9.7. 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 29.8.1.

30.9.8. A sanção pecuniária prevista no inciso IV do subitem 29.9.1. não se aplica nas hipóteses de rescisão contratual
que não ensejam penalidades.

30.10. Da Suspensão:

30.10.1. 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;

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;

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

30.10.3. 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.

30.11. Da Declaração de Inidoneidade:

30.11.1. 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.

30.11.2. 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.

30.11.3. 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.

30.12. Das Demais Penalidades:

30.12.1. 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.

30.13. Do Direito de Defesa:

30.13.1. 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.

30.13.2. 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.

30.13.3. 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;

30.13.4. 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
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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.

30.13.5. Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal as sanções aplicadas com
fundamento nos subitens 29.6 e 29.7 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.

30.14. Do Assentamento em Registros:

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

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

30.15. Da Sujeição a Perdas e Danos:

30.15.1. 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.

30.16. Disposição Complementar

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

 

31. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

31.1. 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.

31.2. A anulação da licitação induz à do Contrato.

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

31.4. 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.

31.5. 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.

31.6. 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

31.7. 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.

31.8. 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.

31.9. 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.

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

31.11. 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.

31.12. 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.

31.13. 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,
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www.esporte.df.gov.br (clicar em “transparência > licitações”)

31.14. 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).

31.15. O pedido de vista deverá ser protocolado diretamente no setor de PREGÃO/SUAG/SEL/DF, 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.

31.16. 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

31.17. 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.

31.18. 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.

 

32. ANEXOS

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

32.1.1. ANEXO I –  TERMO DE REFERÊNCIA; 

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

32.1.3. ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO – ATENDIMENTO DA LEI DISTRITAL Nº 4.770/2012 (SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL); (NO ARQUIVO - PROPOSTA DE PREÇOS)

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

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

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

32.1.7. ANEXO VII - 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)

32.1.8. ANEXO VIII – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP;

32.1.9. ANEXO IX – MINUTA DO CONTRATO, NOS TERMOS DO PADRÃO N.º 009/2002;

32.1.10. 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,  02 de março de 2022.

 

CLEMILTON OLIVEIRA RODRIGUES JÚNIOR

Subsecretário de Administração Geral

 

 

 

 

ANEXO I

 TERMO DE REFERÊNCIA  

(DOCUMENTO A CARGO DO SETOR REQUISITANTE)

(Id. SEI/GDF n.º 79313460)
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A N E X O 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:  Registro de preços para a implantação e instalação de 20 (vinte) módulos espor�vos móveis (campos sinté�cos de futebol
society) em tamanho oficial (tamanho do campo 22 x 42m), com arquibancada, estrutura de alambrados, fornecimento de energia
fotovoltaica e dos equipamentos necessários para a prá�ca de futebol (tamanho final do módulo 27 x 50m), a fim de proporcionar
à população do Distrito Federal espaços espor�vos e de lazer.

 

Proposta  que  faz  a  empresa  _______________________________,  inscrita  no  CNPJ  n.º  _________________________  e
 inscrição  estadual  n.º__________________,  estabelecida  no(a)  _______________________________________,  para  o Registro
de Preços para a implantação e instalação de 20 (vinte) módulos espor�vos móveis (campos sinté�cos de futebol society) em
tamanho oficial (tamanho do campo 22 x 42m), com arquibancada, estrutura de alambrados, fornecimento de energia fotovoltaica
e dos equipamentos necessários para a prá�ca de futebol (tamanho final do módulo 27 x 50m), a fim de proporcionar à população
do Distrito Federal espaços espor�vos e de lazer, 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 SRP n.º 002/2022 – SUAG/SEL/DF.

 

Nossa Proposta de Preços para a implantação e instalação de 20 (vinte) módulos espor�vos móveis (campos sinté�cos de futebol
society) em tamanho oficial (tamanho do campo 22 x 42m), com arquibancada, estrutura de alambrados, fornecimento de energia
fotovoltaica e dos equipamentos necessários para a prá�ca de futebol (tamanho final do módulo 27 x 50m):

 

Descrição Detalhada do Objeto Unidade Valor Unitário
Es�mado

Valor Total
Es�mado

Quadra de futebol society, em grama sinté�ca, com dimensão
total de 22m X 42m, além do fechamento com alambrado,
arquibancada, iluminação em LED e Kit Solar de energia.

 

A. Quadra de Grama Sinté�ca

A quadra será instalada com Grama Sinté�ca Espor�va uniforme e
sem imperfeições de forma a permi�r o maior deslizamento da
bola.

Fios deverão ser produzidos em polie�leno cem por cento virgem,
monofilamento, com tratamento especial contra raios UV
(ultravioleta) e base de proteção, seguindo rigorosamente os
padrões para Futebol Society, em conjunto com o sistema de
amortecimento, para proporcionar um excelente amortecimento
de impactos, auxiliando na prevenção de lesões e propiciando
maior conforto ao atleta.

O local de instalação do objeto será limpo e plano, com resistência
do solo de no mínimo 200 KN/m2.

 

B. Grama sinté�ca

A grama a ser fornecida e instalada deverá observar as seguintes
especificações:

I. Produto: Manta com fios em 100% polie�leno

II. Dimensão do gramado sinté�co: 22x42 metros

III. Altura mínima dos fios (tufos): 50 (cinquenta) milímetros

20 (vinte)
unidades

R$ 790.000,00

(setecentos e
noventa mil

reais)

R$
15.800.000,00

(quinze milhões
e oitocentos mil

reais)
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IV. Tipos dos fios: Monofilamento de polie�leno, cor verde, com
linhas demarcatórias recortadas, cor branco, com largura de 10 cm
para marcação das linhas de futebol society

V. Título dos fios: mínimo de 8.800 (oito mil e oitocentos) DTex

VI. Escartamento máximo de tecimento: 17 (dezessete) milímetros

VII. Tufos por metro quadrado: mínimo de 9.000 pontos por metro
quadrado

VIII. Base da grama sinté�ca: Tela Dupla (polipropileno mais não
tecido) com látex

IX. Garan�a mínima: 5 anos

As caracterís�cas técnicas da grama sinté�ca tais como �po, altura
e �tulos de fios, deverão ser comprovadas, através de ensaios
realizados por laboratórios capacitados (IPT ou INMETRO).

Os laudos deverão ser fornecidos juntamente com a proposta de
preços.

 

C. Equipamentos para futebol

Deverá ser fornecido um par de traves com dimensão de 4,00 x
2,20 m, ou seja, quatro metros de largura por dois metros e vinte
cen�metros de altura.

As traves serão fabricadas em tubo redondo com diâmetro de
quatro polegadas (4”), espessura de parede de 3 (três) milímetros,
com buchas ou base adequada para fixação, pintado com �nta
epóxi, adequada para uso externo.

As traves deverão ser fixadas por quatro pontos de ancoragem aos
painéis do alambrado para evitar sua remoção, bem como evitar
eventual queda sobre os atletas, garan�ndo a segurança no uso do
equipamento.

A fixação das traves deverá apresentar resistência entre o painel
alambrado e a trave de futebol e seus fixadores de uma carga
mínima de 2.000 kgf, comprovada através de ensaios realizados
por laboratórios capacitados (IPT ou INMETRO), que serão
fornecidos juntamente com a proposta.

Deverá ser fornecido, também, um par de redes de fio de nylon na
cor branca, com dimensão compa�vel com a das traves.

 

D. Estrutura de Alambrados

Contornando a quadra de grama sinté�ca, deverá ser instalada
uma estrutura metálica com alambrados. 

A altura nas laterais do campo deve ser de 2,50 m (dois metros e
cinquenta cen�metros), exceto nos vér�ces que serão compostos
com painéis de 2,00 m (dois metros) de largura, com altura de 4,80
m (quatro metros e oitenta cen�metros). Nos fundos da quadra, a
altura final do alambrado deverá ser de 4,80 m (quatro metros e
oitenta cen�metros).

A estrutura do alambrado será composta de tubos de aço carbono,
galvanizado a fogo, com paredes de 2,00 mm (dois milímetros) de
espessura, com seções quadradas de 50 mm (cinquenta
milímetros).  

O painel de alambrado deverá possuir perfis dobrados enrijecidos
para proteção do atleta em todo seu contorno, garan�ndo que não
haverá cantos ou sobressaltos perfurocortantes, fabricado em aço
carbono, galvanizado a fogo, com espessura mínima de 1,50 mm
(um milímetro e quinhentos micrometros) e seção mínima de 50
mm (cinquenta milímetros), sendo seu comprimento conforme a
extensão do painel. A parte interna do perfil deve conter fixadores
para fixação das telas de modo que nenhuma parte ou vér�ce
apresente partes pon�agudas ou sobressalentes que possam
causar ferimentos aos usuários ou prejudicar a segurança da
estrutura. 
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O conjunto do perfil deve ter uma tampa removível fabricada em
aço carbono, galvanizado a fogo, com espessura mínima de 1,50
mm (um milímetro e quinhentos micrometros) e seção mínima de
50 mm (cinquenta milímetros) permi�ndo melhor acabamento e
segurança no conjunto de alambrados. 

Em função da tampa removível, as telas de cada painel poderão
ser subs�tuídas a qualquer momento no local, sem a necessidade
de remoção completa do painel, permi�ndo uma manutenção
rápida e com baixo custo. O método de subs�tuição da tela não
pode danificar a galvanização, devendo ser garan�da sua
integridade. 

Ao mesmo tempo a tampa do perfil enrijecido deve ter uma
resistência mínima entre a tampa de fixação e o perfil de 200 kgf
(duzentos quilogramas força) sem rompimento, comprovado
através de ensaios realizados por laboratórios capacitados (IPT ou
INMETRO).

A tela para alambrado deverá ter malha losangular, com mínimo
de 2.1/2" (duas polegadas e meia), fabricada com arame
galvanizado número 12 (doze), medindo 2,77 mm (dois milímetros
e setecentos e setenta micrometros), com reves�mento em PVC
autoaderente na cor azul e diâmetro final de 3,80 mm (três
milímetros e oitocentos micrometros).

Deverá ser fornecido, também, um portão em aço carbono,
galvanizado a fogo, com estrutura similar à do alambrado, com
fecho zincado e dobradiças, instalado próximo à linha central da
quadra, para garan�r o acesso ao interior da quadra.

Os fixadores devem garan�r a total integridade e durabilidade à
estrutura, com parafusos sextavados de aço zincado, porca e
arruela de pressão, fixadores produzidos em chapas de aço
carbono, galvanizados a fogo, com seção retangular de 50 x 180
mm (cinquenta por cento e oitenta milímetros), espessura de 5,00
mm (cinco milímetros), para ligação da estrutura em todo o
contorno da quadra. 

O tratamento das super�cies de aço carbono deve ser de alta
resistência com cobertura mínima de 75 micrometros e com
garan�a mínima de cinco anos.

A estrutura deverá possuir travessas (mão francesa) nos vér�ces
da estrutura fixadas no angulo de 45º para garan�r o seu
travamento.

O alambrado deve ser do �po autoportante, fixado independente
de estrutura de fundação, garan�ndo a sua mobilidade, caso seja
necessária sua remoção para outra localidade. A estrutura de
sustentação das arquibancadas servirá de base para garan�r a
estabilidade da estrutura do alambrado.

 

E. Iluminação Projetor LED:

A iluminação do equipamento tem por obje�vo facilitar a prá�ca
de esportes pela comunidade também no período noturno. Para a
iluminação deste espaço será u�lizada a técnica de iluminação por
projeção, não devendo ter cabos e fios aparentes, para tanto,
todos os cabos devem ser embu�dos na estrutura da
arquibancada em perfil de alumínio fixados sobre os painéis de
alambrado em toda a extensão da quadra onde se fizer
necessário. 

Para iluminação deste equipamento, está prevista a instalação de
14 (doze) projetores �po LED, sendo: 

I. 08 projetores laterais; e

II. 06 projetores nos vér�ces do alambrado.

O projetor de LED para iluminação do equipamento deverá possuir
grau de proteção IP-66 total, filtro de bronze sinterizado para
equilíbrio das pressões, pintura eletrostá�ca na cor cinza Munsell
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N 6,5, potência de 120W (±5%), fluxo luminoso mínimo de 10.850
lumens, fator de potência ≥ 0,95, THD ≤ 10%. 

O projetor deverá ter protetor de surto adicional para o driver e
LED, que deverá suportar impulsos de tensão de pico de 10.000
±10% V (forma de onda normalizada 1,2/50 µs) e corrente de
descarga de 10.000A (forma de onda normalizada 8/20 µs), no
modo diferencial (L1-Terra, L1-L2/N, L2/N-Terra), e surtos de até 12
kA, ligado em serie proporcionando maior segurança ao projetor,
abrindo o circuito na queima do SPD, evitando danos maiores e
deixando o projetor apagado para fácil iden�ficação do mesmo
para a sua manutenção. 

O driver deverá possibilitar dimerização por sinal 0-10V ou PWM,
por meio de sistema de telegestão. O driver deverá ser alojado
internamente no projetor. O aro deverá ser fixado por meio de
parafusos ao corpo dissipador, fabricado em liga de alumínio
injetado alta pressão, com alta resistência mecânica. LED com
lente primária em polímero com ângulo de 60º ou 15º e lente
secundária em vidro plano temperado com resistência ao impacto
mecânico IK-08. 

O sistema térmico do projetor deverá ocorrer através do corpo
com aletas dissipadoras, garan�ndo a estabilização térmica de
operação no ponto de junção do Led. 

O projetor deverá ter junta de vedação fabricada em silicone
resistente à 

altas temperaturas, com dureza e formato que garanta o grau de
proteção mínimo IP-66 total, prensa cabo ou passa fio IP-66 na
passagem da fiação da rede, evitando danificar a fiação e
mantendo o grau de proteção, cabo de ligação a rede em material
PP 3x1.5mm² 105°C em conformidade com a norma ABNT. 

A fixação do projetor deverá ser através de suporte �po “U”, que
permite movimentos ver�cais, fabricado em chapa de aço
galvanizado. Manutenção facilitada, por meio de conectores com
engate rápido ou de torção e parafusos zincados.

O projetor deverá atender aos ensaios relacionados em
conformidade a Portaria 20 INMETRO e deverão ser executados
por laboratório acreditado INMETRO.

Os ensaios deverão ser de: 

A.1 Resistência ao carregamento ver�cal e horizontal,

A.3-Grau de proteção, 

A.9.4-Proteção contra impactos mecânicos externos, (absorvendo
o impacto da bola)

A.9.3-Resistência à vibração.

A u�lização de equipamentos aprovados pelas normas técnicas
ABNT e com cer�ficado do INMETRO são obrigatórias.

 

F. Arquibancadas

As estruturas de sustentação das arquibancadas serão produzidas
em tubos de aço carbono galvanizado, fabricados com paredes de
mínimo de 2,00 mm (dois milímetros) de espessura, tratamento
contra corrosão e seções de mínimo de 50 x 50 mm (cinquenta
milímetros por cinquenta milímetros). 

Deverão ser autoportantes e fixados independente de estrutura de
fundação. 

O conjunto de arquibancadas servirá de apoio e base para dar
estabilidade à estrutura dos alambrados supracitados.

Devem ser instaladas 08 (oito) estruturas de arquibancada com
dois patamares de assentos para visitantes, sendo o patamar
inferior com espaço para assento e suporte de pês do assento
superior e o patamar superior com espaço para assento.
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As arquibancadas serão instaladas com a seguinte configuração e
dimensão (largura x profundidade):

I. 04 (quatro) arquibancadas laterais com 6,00 x 2,00 m (seis
metros por dois metros); e

II. 04 (quatro) arquibancadas de fundo com 4,00 x 2,00 m (quatro
metros por 2 metros).

Os módulos da arquibancada, deverão ter todas as soldas feitas
em MIG/MAG e após prontos, deverão receber galvanização a fogo
(zincagem por imersão a quente). 

Os materiais devem apresentar grande durabilidade contra a
corrosão e baixo custo de manutenção.

Os assentos serão de madeira ecológica de polipropileno reciclado
com comprovação de densidade superior a 1,15g/cm3. Deve ser
de grande durabilidade contra intempéries. Prever guarda corpo
para o patamar superior da arquibancada, totalizando 80 metros
lineares de assentos divididos em 2 patamares e fixadas a estas
estruturas. As estruturas que formam as arquibancadas servirão de
suporte para as laterais dos alambrados, dispensando qualquer
�po de fixação no solo. O alambrado nestas laterais deverá ter dois
metros e cinquenta (2,50) cen�metros de altura.

 

G. Kit de Energia Elétrica Fotovoltaica

Visando garan�r a autonomia elétrica do equipamento, será
fornecido e instalado um sistema de geração de energia elétrica
fotovoltaica, atendendo a iluminação da quadra.

O sistema deverá obedecer às normas vigentes, inclusive as da
concessionária local.

Todos os materiais necessários para a perfeita instalação do
sistema de geração de energia fotovoltaica deverão ser fornecidos
pela empresa, destacando-se, entre outros:

I. Módulo fotovoltaico;

II. Estrutura de suporte/fixação;

III. Circuitos elétricos em CC e AC;

IV. Inversores; e

V. Quadros elétricos de proteção, seccionamento e comando (em
CC e AC).

 

a) Sistema fotovoltaico (lado CC)

O sistema deverá ser ligado à rede elétrica bifásica ou trifásica de
baixa tensão.

Deverá ser instalado um sistema de 13,2kWp de potência,
conforme detalhamento abaixo: 

I. 02 inversores 6.0-1 KW 180-270V;

II. 16 módulos fotovoltaicos 330Wp;

III. 02 String Box 2 entradas / 2 saídas;

IV. Estrutura em alumínio para fixação dos módulos;

V. Disposi�vos de proteção; e

VI. Cabeamento, conectores, caixas e demais itens necessários.

O sistema será instalado na estrutura metálica da quadra,
seguindo a inclinação de 15º.

Os módulos fotovoltaicos deverão possuir uma tensão de circuito
aberto de 45,9V, tensão de operação 37,7V. 

O inversor solar deverá ter padrões de qualidade suficientes para
que possa ser u�lizada na instalação e conectada à rede elétrica da
concessionaria. Dessa forma, deve ser u�lizado um inversor da
Fronius PRIMO 6.0-1 KW ou similar que atende todas as normas
exigidas pelas normas das concessionárias.
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b) Elétricas do lado AC

Deverá ter uma rede de dutos, caixas e acessórios para os circuitos
elétricos (AC), desde a saída dos inversores até o ponto de conexão
com a rede elétrica conectada à concessionária. 

Todos os condutores/fiações elétricas serão do �po flexíveis, e
atenderão às normas da ABNT, com Selo de Conformidade do
INMETRO (NBR), comprovando sua qualidade e com suas
caracterís�cas impressas na sua capa isolante. Terão isolação
classe 450/750V e 0,6-1KV, nas bitolas mínimas de 2,5 mm2. 

A fiação será sempre protegida mecanicamente por eletrodutos e
caixas, não se permi�ndo a sua exposição no ambiente. 

Emendas da fiação serão sempre executadas em caixas de
passagem, isoladas através de fita auto fusão e fita isolante
an�chamas, não se admi�ndo emendas no interior de eletrodutos
e mesmo eletrocalhas/canaletas.

Toda a fiação elétrica de distribuição deverá ser iden�ficada
através de cores, tomando-se para tal as indicações: Fases: preto,
branco, vermelho; Neutro: azul-claro; e Terra: verde.

Todos os circuitos elétricos serão devidamente iden�ficados
através da colocação de plaquetas acrílicas numeradas no espelho
interno dos Quadros de Distribuição. As fiações serão
iden�ficadas, junto aos disjuntores e barramento neutro, através
de anilhas plás�cas numeradas, devendo o resumo ser afixado na
tampa.

 

c) Especificações técnicas de materiais e produtos

I. Produto: eletroduto metálico com acessórios

Tipo: eletroduto de ferro galvanizado à fogo classe média, em
barra de 3 metros, rosqueável, com luvas e curvas de raio longo
(raio igual ou superior a dez vezes o seu diâmetro interno) – NBR
5624/93. 

II. Produto: caixa de passagem 

Tipo: em alumínio fundido, dimensões indicadas em projeto,
conforme a aplicação. 

III. Produto: condutores de energia (AC) 

Tipo: cabos de cobre eletrolí�co, têmpera mole, flexíveis, com
isolação de PVC não propagante à chama ou de gases tóxicos,
classe de isolação 0,6/1 kV – 70°. (NBR 6880/7288).

Tipo: fios e cabos de cobre eletrolí�co, têmpera mole, flexíveis
(encordoamento classe 4) com isolação de PVC não propagante à
chama ou de gases tóxicos, classe de isolação 450/750 V – 70°.
(NBR 6880/6148).

 (com Selo de Conformidade do INMETRO).

IV. Produto: disjuntor 

Tipo: Disjuntor de atuação lenta (curva C), 63A/250V/60Hz (IEC
60947-2).

Aplicação: Proteção dos circuitos elétricos, instalados no interior
do quadro de distribuição. 

V. Produto: conduletes

Tipo: conduletes em alumínio fundido, para passagem/saída de
cabeamento. 

VI. Produto: terminal e luva de compressão 

Corpo: cobre eletrolí�co com recobrimento superficial em estanho
por processo de eletrodeposição, dimensões conforme a bitola do
condutor 

Caracterís�cas: indicação da matriz em baixo relevo, janela de
inspeção para verificação da correta introdução do cabo,
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compressão com alicate manual ou hidráulico, de fácil aplicação,
com deformação circunferencial ou hexagonal. Referência: modelo
YAL e YSL (BURNDY) ou similar.

VII. Produto: quadro elétrico 

Tipo: em chapa metálica, com barramento trifásico de neutro e de
terra, grau de proteção IP55, de sobrepor ou embu�r. 

VIII. Produto: protetor contra surtos

Tipo: Supressor de transientes �po varistor, conforme projeto, para
fixação em quadro 

IX. Produto: seccionador 

Tipo: Tensão máxima de trabalho 1500Vcc, corrente nominal 40A. 

X. Produto: cabos fotovoltaicos 

Tipo: Cabo unipolar de potência, flexível, com condutor de cobre
estanhado, têmpera mole, classe de encordoamento 5, isolação
em composto termofixo livre de halogênio, cobertura em
composto termofixo livre de halogênio com resistência a raios UV,
temperatura de 90oC, classe de tensão de 1,8kV cc.

XI. Produto: módulo fotovoltaico 340Wp

Tipo: Módulo fotovoltaico, com potência de 340Wp, 72 células de
158,75x158,75mm, vidro de 3,2mm de espessura, perfil de
alumínio anodizado de 40mm, 5 barramentos, tolerância de
potência de 0~+5W, tecnologia de silício policristalino, caixa de
junção IP67 para 1500Vcc com 3 diodos de by-pass, cabo com
seção de 4mm2.

Cer�ficação: Classificação Energé�ca A (INMETRO)

XII. Produto: protetor contra surtos fotovoltaicos 

Tipo: Tensão nominal de 1000Vcc, corrente de descarga 40KA, �po
2, cer�ficações IEC 61643-1 / EN 61643-11. 

XIII. Produto: inversor solar

O inversor tem por finalidade converter a corrente con�nua gerada
pelo painel fotovoltaico em corrente alternada, com padrões de
qualidade suficiente para que possa ser u�lizada na instalação e
conectada à rede elétrica da concessionaria. Será u�lizado um
inversor Fronius modelo PRIMO 6.0-1 KW ou similar que atende
todas as normas exigidas pela Norma GED-15303 - Conexão de
Micro e Mini Geração Distribuída Sob Sistema de Compensação de
Energia Elétrica.

XIV. Produto: caixa de proteção CC ou string box 

O quadro de proteção de corrente con�nua do sistema FV, além de
possuir os fusíveis para a conexão das strings, incorpora um
interruptor seccionador de desconexão CC e o disposi�vo de
proteção de surto. 

Para esse projeto, aplica-se quatro stringbox, sendo cada uma
composta por 1 entrada e 1 saída ou duas stringbox sendo cada
uma composta por 2 entradas e duas saídas.

O quadro de proteção CC pode ter a função da caixa de strings. No
mesmo quadro deve estar presente o barramento de aterramento,
necessário para coletar as ligações à terra das estruturas metálicas
e carcaças dos módulos FV. 

O interruptor seccionador de desconexão é necessário na
manutenção dos Sistemas FV, permi�ndo a desconexão dos
módulos para garan�r a segurança durante manutenções nas
instalações e nos inversores. 

A barra de aterramento do quadro de proteção pode ser
conectada à terra ou ao condutor do equipotencial da instalação
elétrica.

Será instalada na porta da caixa de medição, uma placa de
advertência com os seguintes dizeres: “CUIDADO - RISCO DE
CHOQUE ELETRICO - GERACAOPROPRIA” conforme a GED-13.
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d) Dimensionamento es�mado do sistema

I. Es�ma�va de consumo de energia elétrica da quadra:

Serão 14 luminárias em LEDs de 150W, totalizando 2.100W.
Es�mando um funcionamento diário de 6 horas, durante 30 dias
por mês, teremos sua u�lização por 180 horas mensais. Assim, o
consumo total do mês será, aproximadamente de: 2,1kW x
180horas = 378 kWh/mês.

II. Es�ma�va mínima de geração de energia elétrica pelo sistema
fotovoltaico:

A geração de energia pelo sistema fotovoltaico depende de
diversos fatores, porém pode ser adotada uma média mínima
mensal de geração de 500 kWh/mês, ob�da através de simulação
computacional para uma localidade genérica em coordenadas
geográficas aproximadas, com o sistema proposto.

III. Es�ma�va mínima do saldo mensal de geração de energia:

Dessa forma, deverá ser es�mado que o sistema poderá gerar um
saldo mínimo de  120kWh/mês, permi�ndo agregar mais pontos
de iluminação ao redor do equipamento ou até ser rever�do em
saldo para compensação, conforme legislação vigente.

 

 

Nosso preço total para o item é de R$ _______,____ (___________________________), já inclusos todos os custos necessários tais
como mão-de-obra, impostos e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre à prestação do serviço de
serralheria para reparo, incluindo subs�tuição e instalação, da estrutura dos alambrados das quadras poliespor�vas localizadas em
todo o Distrito Federal, 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.

 

A implantação e instalação dos módulos espor�vos serão executadas no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, nas quan�dades
determinadas pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal – SEL/DF, contados da assinatura do Contrato ou do
recebimento da Nota de Empenho, quando não houver a formalização do instrumento de Contrato.

 

Declaro que fornecerei os materiais comprovadamente novos e sem uso, uma vez que não será aceito material/equipamento ou
peça recondicionado, reu�lizado ou reformado.

 

Declaro que os materiais/serviços constantes deste EDITAL e nos seus ANEXOS I A X, terão a garan�a conforme estabelecido no item
7. DA GARANTIA DO PRODUTO, do Termo de Referência constante do ANEXO I. 

 

Declaro que no preço ofertado estão incluídas todas as despesas rela�vas a implantação e instalação de 20 (vinte) módulos
espor�vos móveis (campos sinté�cos de futebol society) em tamanho oficial (tamanho do campo 22 x 42m), com arquibancada,
estrutura de alambrados, fornecimento de energia fotovoltaica e dos equipamentos necessários para a prá�ca de futebol (tamanho
final do módulo 27 x 50m), conforme o Termo de Referência (ANEXO I),  tais como encargos sociais e/ou de qualquer natureza,
tributos, ou outras despesas que direta ou indiretamente, incidam sobre o objeto da licitação.

 

Declaro 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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A N E X O III

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 SRP n.º 002/2022 – 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 SRP n.º 002/2022 – 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)

 

 

 

 

A N E X O IV

MODELO DE APRESENTAÇÃO DE ÍNDICES CONTÁBEIS
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(Papel Timbrado da Licitante)

(ARQUIVO - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO)

 

Ao Pregoeiro da SUAG/SEL/DF.

 

Assunto: Apresentação de índices contábeis, para habilitação no Pregão Eletrônico SRP n.º 002/2022 – 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 em atendimento ao edital em referência ao Itens
10.4.1.3.2.2 a 10.4.1.3.2.5 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)
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A N E X O V

DECLARAÇÃO DE GARANTIA CONTRATUAL

(ESPECÍFICA PARA MEI – MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL)

(Papel Timbrado da Licitante)

(ARQUIVO - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO)

 

 

Ref.: Pregão Eletrônico SRP n.º 002/2022 – 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 SRP n.º 002/2022 – 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 03% (três por cento) do VALOR TOTAL GLOBAL do futuro contrato, 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

 

 

 

 

A N E X O VI

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 SRP n.º 002/2022 – 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 SRP n.º002/2022 –
SUAG/SEL/DF.
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ORGAO/ENTIDADE:  

PROCESSO:  

MODALIDADE DE LICITACAO:  

NUMERO DA LICITACAO:  

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)

 

 

 

 

A N E X O VII

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 SRP n.º 002/2022 – SUAG/SEL/DF.

 

Ao Pregão Eletrônico SRP n.º 002/2022 – 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 SRP n.º 002/2022 – 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
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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.

 

______________________________________________

(Representante legal)

(CARIMBO DO CNPJ DA LICITANTE)

 

 

______________________________________________

XXXXXXXXXXXXXX

CONTADOR CRC/XX 0000/00

CPF: nº XXX.XXX.XXX-XX

(CARIMBO DO CONTADOR)

 

 

 

 

 

ANEXO VIII

 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP N.º XXX/2022 - SEL/DF.

Processo SEI nº 00220-00005753/2021-87

 

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 ato representado pelo ____________________________________,
portador do RG n.º ______________ e do CPF n.º _________________________, (CARGO QUE OCUPA), nos termos da Lei nº
10.520/2002, do Decreto Federal nº 10.024/2019, do Decreto distrital nº 40.205/2019, do Decreto distrital nº 39.103/2018,
aplicando-se subsidiariamente as normas constantes da Lei nº 8.666/1993 e suas modificações de acordo com o Pregão Eletrônico
SRP nº 002/2022, conforme consta no Processo SEI nº 00220-00005753/2021-87, RESOLVE registrar o(s) preço(s) oferecido(s) pela(s)
empresa(s) _________, CNPJ nº ______________, obje�vando o registro de preços para para a implantação e instalação de 20
(vinte) módulos espor�vos móveis (campos sinté�cos de futebol society) em tamanho oficial (tamanho do campo 22 x 42m), com
arquibancada, estrutura de alambrados, fornecimento de energia fotovoltaica e dos equipamentos necessários para a prá�ca de
futebol (tamanho final do módulo 27 x 50m) , pela SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL, doravante
denominada SEL/DF, conforme especificações técnicas, quan�dades es�madas e as condições de fornecimento constantes no Termo
de Referência, atendidas as cláusulas e condições abaixo:

 

1. DO OBJETO:

1.1. A presente Ata de Registro de Preços - ARP tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de
_________________ _______________________, especificado(s) no(s) item(ns) _____________________ do ___________ Termo
de Referência, Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico SRP nº 002/2022 (prot.______), que é parte integrante desta Ata de Registro de
Preços - ARP, assim como a proposta vencedora (prot. _____), independentemente de transcrição.

1.2. A SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL, doravante denominada SEL/DF não está obrigado a
firmar contratações oriundas da presente Ata de Registro de Preços - ARP, nem mesmo nas en�dades indicadas no Item 2, podendo a
Administração promover a aquisição em quan�dades de acordo com suas necessidades.

 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quan�dade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s)
são as que seguem:
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EMPRESA ________________________________, CNPJ ______________:

 

 

Descrição Detalhada do Objeto Unidade Valor Unitário
Es�mado

Valor Total
Es�mado

Quadra de futebol society, em grama sinté�ca, com dimensão total
de 22m X 42m, além do fechamento com alambrado, arquibancada,
iluminação em LED e Kit Solar de energia.

 

A. Quadra de Grama Sinté�ca

A quadra será instalada com Grama Sinté�ca Espor�va uniforme e
sem imperfeições de forma a permi�r o maior deslizamento da bola.

Fios deverão ser produzidos em polie�leno cem por cento virgem,
monofilamento, com tratamento especial contra raios UV
(ultravioleta) e base de proteção, seguindo rigorosamente os padrões
para Futebol Society, em conjunto com o sistema de amortecimento,
para proporcionar um excelente amortecimento de impactos,
auxiliando na prevenção de lesões e propiciando maior conforto ao
atleta.

O local de instalação do objeto será limpo e plano, com resistência do
solo de no mínimo 200 KN/m2.

 

B. Grama sinté�ca

A grama a ser fornecida e instalada deverá observar as seguintes
especificações:

I. Produto: Manta com fios em 100% polie�leno

II. Dimensão do gramado sinté�co: 22x42 metros

III. Altura mínima dos fios (tufos): 50 (cinquenta) milímetros

IV. Tipos dos fios: Monofilamento de polie�leno, cor verde, com
linhas demarcatórias recortadas, cor branco, com largura de 10 cm
para marcação das linhas de futebol society

V. Título dos fios: mínimo de 8.800 (oito mil e oitocentos) DTex

VI. Escartamento máximo de tecimento: 17 (dezessete) milímetros

VII. Tufos por metro quadrado: mínimo de 9.000 pontos por metro
quadrado

VIII. Base da grama sinté�ca: Tela Dupla (polipropileno mais não
tecido) com látex

IX. Garan�a mínima: 5 anos

As caracterís�cas técnicas da grama sinté�ca tais como �po, altura e
�tulos de fios, deverão ser comprovadas, através de ensaios
realizados por laboratórios capacitados (IPT ou INMETRO).

Os laudos deverão ser fornecidos juntamente com a proposta de
preços.

 

C. Equipamentos para futebol

Deverá ser fornecido um par de traves com dimensão de 4,00 x 2,20
m, ou seja, quatro metros de largura por dois metros e vinte
cen�metros de altura.

As traves serão fabricadas em tubo redondo com diâmetro de quatro
polegadas (4”), espessura de parede de 3 (três) milímetros, com
buchas ou base adequada para fixação, pintado com �nta epóxi,
adequada para uso externo.

As traves deverão ser fixadas por quatro pontos de ancoragem aos
painéis do alambrado para evitar sua remoção, bem como evitar

20
(vinte)

unidades

R$ 790.000,00

(setecentos e
noventa mil

reais)

R$
15.800.000,00

(quinze
milhões

e oitocentos
mil reais)
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eventual queda sobre os atletas, garan�ndo a segurança no uso do
equipamento.

A fixação das traves deverá apresentar resistência entre o painel
alambrado e a trave de futebol e seus fixadores de uma carga mínima
de 2.000 kgf, comprovada através de ensaios realizados por
laboratórios capacitados (IPT ou INMETRO), que serão fornecidos
juntamente com a proposta.

Deverá ser fornecido, também, um par de redes de fio de nylon na
cor branca, com dimensão compa�vel com a das traves.

 

D. Estrutura de Alambrados

Contornando a quadra de grama sinté�ca, deverá ser instalada uma
estrutura metálica com alambrados. 

A altura nas laterais do campo deve ser de 2,50 m (dois metros e
cinquenta cen�metros), exceto nos vér�ces que serão compostos
com painéis de 2,00 m (dois metros) de largura, com altura de 4,80 m
(quatro metros e oitenta cen�metros). Nos fundos da quadra, a altura
final do alambrado deverá ser de 4,80 m (quatro metros e oitenta
cen�metros).

A estrutura do alambrado será composta de tubos de aço carbono,
galvanizado a fogo, com paredes de 2,00 mm (dois milímetros) de
espessura, com seções quadradas de 50 mm (cinquenta milímetros).  

O painel de alambrado deverá possuir perfis dobrados enrijecidos
para proteção do atleta em todo seu contorno, garan�ndo que não
haverá cantos ou sobressaltos perfurocortantes, fabricado em aço
carbono, galvanizado a fogo, com espessura mínima de 1,50 mm (um
milímetro e quinhentos micrometros) e seção mínima de 50 mm
(cinquenta milímetros), sendo seu comprimento conforme a extensão
do painel. A parte interna do perfil deve conter fixadores para fixação
das telas de modo que nenhuma parte ou vér�ce apresente partes
pon�agudas ou sobressalentes que possam causar ferimentos aos
usuários ou prejudicar a segurança da estrutura. 

O conjunto do perfil deve ter uma tampa removível fabricada em aço
carbono, galvanizado a fogo, com espessura mínima de 1,50 mm (um
milímetro e quinhentos micrometros) e seção mínima de 50 mm
(cinquenta milímetros) permi�ndo melhor acabamento e segurança
no conjunto de alambrados. 

Em função da tampa removível, as telas de cada painel poderão ser
subs�tuídas a qualquer momento no local, sem a necessidade de
remoção completa do painel, permi�ndo uma manutenção rápida e
com baixo custo. O método de subs�tuição da tela não pode danificar
a galvanização, devendo ser garan�da sua integridade. 

Ao mesmo tempo a tampa do perfil enrijecido deve ter uma
resistência mínima entre a tampa de fixação e o perfil de 200 kgf
(duzentos quilogramas força) sem rompimento, comprovado através
de ensaios realizados por laboratórios capacitados (IPT ou INMETRO).

A tela para alambrado deverá ter malha losangular, com mínimo de
2.1/2" (duas polegadas e meia), fabricada com arame
galvanizado número 12 (doze), medindo 2,77 mm (dois milímetros e
setecentos e setenta micrometros), com reves�mento em PVC
autoaderente na cor azul e diâmetro final de 3,80 mm (três
milímetros e oitocentos micrometros).

Deverá ser fornecido, também, um portão em aço carbono,
galvanizado a fogo, com estrutura similar à do alambrado, com fecho
zincado e dobradiças, instalado próximo à linha central da quadra,
para garan�r o acesso ao interior da quadra.

Os fixadores devem garan�r a total integridade e durabilidade à
estrutura, com parafusos sextavados de aço zincado, porca e arruela
de pressão, fixadores produzidos em chapas de aço carbono,
galvanizados a fogo, com seção retangular de 50 x 180 mm (cinquenta
por cento e oitenta milímetros), espessura de 5,00 mm (cinco
milímetros), para ligação da estrutura em todo o contorno da quadra. 
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O tratamento das super�cies de aço carbono deve ser de alta
resistência com cobertura mínima de 75 micrometros e com garan�a
mínima de cinco anos.

A estrutura deverá possuir travessas (mão francesa) nos vér�ces da
estrutura fixadas no angulo de 45º para garan�r o seu travamento.

O alambrado deve ser do �po autoportante, fixado independente de
estrutura de fundação, garan�ndo a sua mobilidade, caso seja
necessária sua remoção para outra localidade. A estrutura de
sustentação das arquibancadas servirá de base para garan�r a
estabilidade da estrutura do alambrado.

 

E. Iluminação Projetor LED:

A iluminação do equipamento tem por obje�vo facilitar a prá�ca de
esportes pela comunidade também no período noturno. Para a
iluminação deste espaço será u�lizada a técnica de iluminação por
projeção, não devendo ter cabos e fios aparentes, para tanto, todos
os cabos devem ser embu�dos na estrutura da arquibancada em
perfil de alumínio fixados sobre os painéis de alambrado em toda a
extensão da quadra onde se fizer necessário. 

Para iluminação deste equipamento, está prevista a instalação de 14
(doze) projetores �po LED, sendo: 

I. 08 projetores laterais; e

II. 06 projetores nos vér�ces do alambrado.

O projetor de LED para iluminação do equipamento deverá possuir
grau de proteção IP-66 total, filtro de bronze sinterizado para
equilíbrio das pressões, pintura eletrostá�ca na cor cinza Munsell N
6,5, potência de 120W (±5%), fluxo luminoso mínimo de 10.850
lumens, fator de potência ≥ 0,95, THD ≤ 10%. 

O projetor deverá ter protetor de surto adicional para o driver e LED,
que deverá suportar impulsos de tensão de pico de 10.000 ±10% V
(forma de onda normalizada 1,2/50 µs) e corrente de descarga de
10.000A (forma de onda normalizada 8/20 µs), no modo diferencial
(L1-Terra, L1-L2/N, L2/N-Terra), e surtos de até 12 kA, ligado em serie
proporcionando maior segurança ao projetor, abrindo o circuito na
queima do SPD, evitando danos maiores e deixando o projetor
apagado para fácil iden�ficação do mesmo para a sua manutenção. 

O driver deverá possibilitar dimerização por sinal 0-10V ou PWM, por
meio de sistema de telegestão. O driver deverá ser alojado
internamente no projetor. O aro deverá ser fixado por meio de
parafusos ao corpo dissipador, fabricado em liga de alumínio injetado
alta pressão, com alta resistência mecânica. LED com lente primária
em polímero com ângulo de 60º ou 15º e lente secundária em vidro
plano temperado com resistência ao impacto mecânico IK-08. 

O sistema térmico do projetor deverá ocorrer através do corpo com
aletas dissipadoras, garan�ndo a estabilização térmica de operação
no ponto de junção do Led. 

O projetor deverá ter junta de vedação fabricada em silicone
resistente à 

altas temperaturas, com dureza e formato que garanta o grau de
proteção mínimo IP-66 total, prensa cabo ou passa fio IP-66 na
passagem da fiação da rede, evitando danificar a fiação e mantendo o
grau de proteção, cabo de ligação a rede em material PP 3x1.5mm²
105°C em conformidade com a norma ABNT. 

A fixação do projetor deverá ser através de suporte �po “U”, que
permite movimentos ver�cais, fabricado em chapa de aço
galvanizado. Manutenção facilitada, por meio de conectores com
engate rápido ou de torção e parafusos zincados.

O projetor deverá atender aos ensaios relacionados em conformidade
a Portaria 20 INMETRO e deverão ser executados por laboratório
acreditado INMETRO.

Os ensaios deverão ser de: 
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A.1 Resistência ao carregamento ver�cal e horizontal,

A.3-Grau de proteção, 

A.9.4-Proteção contra impactos mecânicos externos, (absorvendo o
impacto da bola)

A.9.3-Resistência à vibração.

A u�lização de equipamentos aprovados pelas normas técnicas ABNT
e com cer�ficado do INMETRO são obrigatórias.

 

F. Arquibancadas

As estruturas de sustentação das arquibancadas serão produzidas em
tubos de aço carbono galvanizado, fabricados com paredes de
mínimo de 2,00 mm (dois milímetros) de espessura, tratamento
contra corrosão e seções de mínimo de 50 x 50 mm (cinquenta
milímetros por cinquenta milímetros). 

Deverão ser autoportantes e fixados independente de estrutura de
fundação. 

O conjunto de arquibancadas servirá de apoio e base para dar
estabilidade à estrutura dos alambrados supracitados.

Devem ser instaladas 08 (oito) estruturas de arquibancada com dois
patamares de assentos para visitantes, sendo o patamar inferior com
espaço para assento e suporte de pês do assento superior e o
patamar superior com espaço para assento.

As arquibancadas serão instaladas com a seguinte configuração e
dimensão (largura x profundidade):

I. 04 (quatro) arquibancadas laterais com 6,00 x 2,00 m (seis metros
por dois metros); e

II. 04 (quatro) arquibancadas de fundo com 4,00 x 2,00 m (quatro
metros por 2 metros).

Os módulos da arquibancada, deverão ter todas as soldas feitas em
MIG/MAG e após prontos, deverão receber galvanização a fogo
(zincagem por imersão a quente). 

Os materiais devem apresentar grande durabilidade contra a corrosão
e baixo custo de manutenção.

Os assentos serão de madeira ecológica de polipropileno reciclado
com comprovação de densidade superior a 1,15g/cm3. Deve ser de
grande durabilidade contra intempéries. Prever guarda corpo para o
patamar superior da arquibancada, totalizando 80 metros lineares de
assentos divididos em 2 patamares e fixadas a estas estruturas. As
estruturas que formam as arquibancadas servirão de suporte para as
laterais dos alambrados, dispensando qualquer �po de fixação no
solo. O alambrado nestas laterais deverá ter dois metros e cinquenta
(2,50) cen�metros de altura.

 

G. Kit de Energia Elétrica Fotovoltaica

Visando garan�r a autonomia elétrica do equipamento, será
fornecido e instalado um sistema de geração de energia elétrica
fotovoltaica, atendendo a iluminação da quadra.

O sistema deverá obedecer às normas vigentes, inclusive as da
concessionária local.

Todos os materiais necessários para a perfeita instalação do sistema
de geração de energia fotovoltaica deverão ser fornecidos pela
empresa, destacando-se, entre outros:

I. Módulo fotovoltaico;

II. Estrutura de suporte/fixação;

III. Circuitos elétricos em CC e AC;

IV. Inversores; e
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V. Quadros elétricos de proteção, seccionamento e comando (em CC
e AC).

 

a) Sistema fotovoltaico (lado CC)

O sistema deverá ser ligado à rede elétrica bifásica ou trifásica de
baixa tensão.

Deverá ser instalado um sistema de 13,2kWp de potência, conforme
detalhamento abaixo: 

I. 02 inversores 6.0-1 KW 180-270V;

II. 16 módulos fotovoltaicos 330Wp;

III. 02 String Box 2 entradas / 2 saídas;

IV. Estrutura em alumínio para fixação dos módulos;

V. Disposi�vos de proteção; e

VI. Cabeamento, conectores, caixas e demais itens necessários.

O sistema será instalado na estrutura metálica da quadra, seguindo a
inclinação de 15º.

Os módulos fotovoltaicos deverão possuir uma tensão de circuito
aberto de 45,9V, tensão de operação 37,7V. 

O inversor solar deverá ter padrões de qualidade suficientes para que
possa ser u�lizada na instalação e conectada à rede elétrica da
concessionaria. Dessa forma, deve ser u�lizado um inversor da
Fronius PRIMO 6.0-1 KW ou similar que atende todas as normas
exigidas pelas normas das concessionárias.

 

b) Elétricas do lado AC

Deverá ter uma rede de dutos, caixas e acessórios para os circuitos
elétricos (AC), desde a saída dos inversores até o ponto de conexão
com a rede elétrica conectada à concessionária. 

Todos os condutores/fiações elétricas serão do �po flexíveis, e
atenderão às normas da ABNT, com Selo de Conformidade do
INMETRO (NBR), comprovando sua qualidade e com suas
caracterís�cas impressas na sua capa isolante. Terão isolação classe
450/750V e 0,6-1KV, nas bitolas mínimas de 2,5 mm2. 

A fiação será sempre protegida mecanicamente por eletrodutos e
caixas, não se permi�ndo a sua exposição no ambiente. 

Emendas da fiação serão sempre executadas em caixas de passagem,
isoladas através de fita auto fusão e fita isolante an�chamas, não se
admi�ndo emendas no interior de eletrodutos e mesmo
eletrocalhas/canaletas.

Toda a fiação elétrica de distribuição deverá ser iden�ficada através
de cores, tomando-se para tal as indicações: Fases: preto, branco,
vermelho; Neutro: azul-claro; e Terra: verde.

Todos os circuitos elétricos serão devidamente iden�ficados através
da colocação de plaquetas acrílicas numeradas no espelho interno
dos Quadros de Distribuição. As fiações serão iden�ficadas, junto aos
disjuntores e barramento neutro, através de anilhas plás�cas
numeradas, devendo o resumo ser afixado na tampa.

 

c) Especificações técnicas de materiais e produtos

I. Produto: eletroduto metálico com acessórios

Tipo: eletroduto de ferro galvanizado à fogo classe média, em barra
de 3 metros, rosqueável, com luvas e curvas de raio longo (raio igual
ou superior a dez vezes o seu diâmetro interno) – NBR 5624/93. 

II. Produto: caixa de passagem 

Tipo: em alumínio fundido, dimensões indicadas em projeto,
conforme a aplicação. 

III. Produto: condutores de energia (AC) 
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Tipo: cabos de cobre eletrolí�co, têmpera mole, flexíveis, com
isolação de PVC não propagante à chama ou de gases tóxicos, classe
de isolação 0,6/1 kV – 70°. (NBR 6880/7288).

Tipo: fios e cabos de cobre eletrolí�co, têmpera mole, flexíveis
(encordoamento classe 4) com isolação de PVC não propagante à
chama ou de gases tóxicos, classe de isolação 450/750 V – 70°. (NBR
6880/6148).

 (com Selo de Conformidade do INMETRO).

IV. Produto: disjuntor 

Tipo: Disjuntor de atuação lenta (curva C), 63A/250V/60Hz (IEC
60947-2).

Aplicação: Proteção dos circuitos elétricos, instalados no interior do
quadro de distribuição. 

V. Produto: conduletes

Tipo: conduletes em alumínio fundido, para passagem/saída de
cabeamento. 

VI. Produto: terminal e luva de compressão 

Corpo: cobre eletrolí�co com recobrimento superficial em estanho
por processo de eletrodeposição, dimensões conforme a bitola do
condutor 

Caracterís�cas: indicação da matriz em baixo relevo, janela de
inspeção para verificação da correta introdução do cabo, compressão
com alicate manual ou hidráulico, de fácil aplicação, com deformação
circunferencial ou hexagonal. Referência: modelo YAL e YSL (BURNDY)
ou similar.

VII. Produto: quadro elétrico 

Tipo: em chapa metálica, com barramento trifásico de neutro e de
terra, grau de proteção IP55, de sobrepor ou embu�r. 

VIII. Produto: protetor contra surtos

Tipo: Supressor de transientes �po varistor, conforme projeto, para
fixação em quadro 

IX. Produto: seccionador 

Tipo: Tensão máxima de trabalho 1500Vcc, corrente nominal 40A. 

X. Produto: cabos fotovoltaicos 

Tipo: Cabo unipolar de potência, flexível, com condutor de cobre
estanhado, têmpera mole, classe de encordoamento 5, isolação em
composto termofixo livre de halogênio, cobertura em composto
termofixo livre de halogênio com resistência a raios UV, temperatura
de 90oC, classe de tensão de 1,8kV cc.

XI. Produto: módulo fotovoltaico 340Wp

Tipo: Módulo fotovoltaico, com potência de 340Wp, 72 células de
158,75x158,75mm, vidro de 3,2mm de espessura, perfil de alumínio
anodizado de 40mm, 5 barramentos, tolerância de potência de
0~+5W, tecnologia de silício policristalino, caixa de junção IP67 para
1500Vcc com 3 diodos de by-pass, cabo com seção de 4mm2.

Cer�ficação: Classificação Energé�ca A (INMETRO)

XII. Produto: protetor contra surtos fotovoltaicos 

Tipo: Tensão nominal de 1000Vcc, corrente de descarga 40KA, �po 2,
cer�ficações IEC 61643-1 / EN 61643-11. 

XIII. Produto: inversor solar

O inversor tem por finalidade converter a corrente con�nua gerada
pelo painel fotovoltaico em corrente alternada, com padrões de
qualidade suficiente para que possa ser u�lizada na instalação e
conectada à rede elétrica da concessionaria. Será u�lizado um
inversor Fronius modelo PRIMO 6.0-1 KW ou similar que atende todas
as normas exigidas pela Norma GED-15303 - Conexão de Micro e Mini
Geração Distribuída Sob Sistema de Compensação de Energia Elétrica.
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XIV. Produto: caixa de proteção CC ou string box 

O quadro de proteção de corrente con�nua do sistema FV, além de
possuir os fusíveis para a conexão das strings, incorpora um
interruptor seccionador de desconexão CC e o disposi�vo de proteção
de surto. 

Para esse projeto, aplica-se quatro stringbox, sendo cada uma
composta por 1 entrada e 1 saída ou duas stringbox sendo cada uma
composta por 2 entradas e duas saídas.

O quadro de proteção CC pode ter a função da caixa de strings. No
mesmo quadro deve estar presente o barramento de aterramento,
necessário para coletar as ligações à terra das estruturas metálicas e
carcaças dos módulos FV. 

O interruptor seccionador de desconexão é necessário na
manutenção dos Sistemas FV, permi�ndo a desconexão dos módulos
para garan�r a segurança durante manutenções nas instalações e nos
inversores. 

A barra de aterramento do quadro de proteção pode ser conectada à
terra ou ao condutor do equipotencial da instalação elétrica.

Será instalada na porta da caixa de medição, uma placa de
advertência com os seguintes dizeres: “CUIDADO - RISCO DE CHOQUE
ELETRICO - GERACAOPROPRIA” conforme a GED-13.

 

d) Dimensionamento es�mado do sistema

I. Es�ma�va de consumo de energia elétrica da quadra:

Serão 14 luminárias em LEDs de 150W, totalizando 2.100W.
Es�mando um funcionamento diário de 6 horas, durante 30 dias por
mês, teremos sua u�lização por 180 horas mensais. Assim, o
consumo total do mês será, aproximadamente de: 2,1kW x 180horas
= 378 kWh/mês.

II. Es�ma�va mínima de geração de energia elétrica pelo sistema
fotovoltaico:

A geração de energia pelo sistema fotovoltaico depende de diversos
fatores, porém pode ser adotada uma média mínima mensal de
geração de 500 kWh/mês, ob�da através de simulação computacional
para uma localidade genérica em coordenadas geográficas
aproximadas, com o sistema proposto.

III. Es�ma�va mínima do saldo mensal de geração de energia:

Dessa forma, deverá ser es�mado que o sistema poderá gerar um
saldo mínimo de  120kWh/mês, permi�ndo agregar mais pontos de
iluminação ao redor do equipamento ou até ser rever�do em saldo
para compensação, conforme legislação vigente.

 

3. ÓRGÃO(S) / ENTE(S) PARTICIPANTE(S):

3.1. Não há órgãos par�cipantes.

 

4. VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP:

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços - ARP será de 12 (Doze) meses, contados a par�r da publicação em DO-DF, não podendo
ser prorrogada.

 

5. REVISÃO E CANCELAMENTO:

5.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços pra�cados no mercado ou de fato
que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es), observados os
termos do Decreto do Distrito Federal nº 39.103/2018.

5.2. Caso seja constatado que o preço registrado na Ata de Registro de Preços - ARP é superior à média dos preços de mercado, o
gerenciador solicitará ao(s) fornecedor(es), mediante comunicação formal, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo aos
níveis definidos no subitem anterior.
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5.3. Caso o fornecedor não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso assumido e o gerenciador da Ata de Registro
de Preços - ARP convocará os demais fornecedores do cadastro reserva, caso existam, visando igual oportunidade de negociação.

5.3.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a
classificação original.

5.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, a
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL, doravante denominada SEL/DF poderá:

5.4.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, sem
aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos mo�vos e comprovantes apresentados; e

5.4.2. Convocar os demais fornecedores do cadastro reserva, caso existam, visando igual oportunidade de negociação.

5.5. Não havendo êxito nas negociações a Administração deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços - ARP, adotando
as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.6. O registro do fornecedor será cancelado quando:

5.6.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços - ARP;

5.6.2. Não re�rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem jus�fica�va
aceitável;

5.6.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles pra�cados no mercado; ou

5.6.4. Sofrer sanção administra�va cunho efeito torne-o proibido de celebrar Contrato administra�vo com o Distrito Federal ou
a SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL, doravante denominada SEL/DF.

 

6. DA UTILIZAÇÃO POR ÓRGÃOS OU ENTES NÃO PARTICIPANTES:

6.1. A Ata de Registro de Preços - ARP, durante sua vigência, poderá ser u�lizada por qualquer órgão ou en�dade da Administração
Pública (art. 22, do Decreto distrital nº 39.103/2018), mediante prévia consulta a SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO
DISTRITO FEDERAL, doravante denominada SEL/DF, desde que devidamente comprovada a vantagem.

6.1.1. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços - ARP, observadas as condições nela estabelecidas, optar
pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

6.1.2. A adesão a esta Ata de Registro de Preços - ARP não poderá exceder, por órgão ou en�dade, a 100% (cem por cento) do
total registrado, conforme previsto no art. 22, § 3º, do Decreto distrital nº 39.103/2018.

6.1.3. O quan�ta�vo total decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços - ARP não poderá exceder ao quíntuplo
registrado, conforme previsto no art. 22, § 4º, do Decreto distrital nº 39.103/2018.

6.2. A SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL, doravante denominada SEL/DF somente autorizará a
adesão após a primeira contratação advinda da Ata de Registro de Preços - ARP (art. 22, § 5º, do Decreto distrital nº 39.103/2018),
com exceção dos órgãos e en�dades do Distrito Federal.

 

7. DOS ACRÉSCIMOS QUANTITATIVOS:

7.1. É vedado efetuar acréscimos nos quan�ta�vos fixados pela Ata de Registro de Preços - ARP, inclusive o acréscimo de que trata o
§ 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993 (art. 12, § 1º, do Decreto distrital nº 39.103/2018).

 

8. DO CONTRATO:

8.1. Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços - ARP, 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 05 (cinco) dias úteis contados da data do recebimento
do Termo de Convocação.

8.2. Os Contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços - SRP poderão ser alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei
nº 8.666, de 1993 (art. 12, § 3º, do Decreto distrital nº 39.103/2018).

8.3. Aplica-se aos Contratos de fornecimento decorrentes de registro de preços o disposto no Capítulo III, da Lei Federal nº
8.666/1993, com suas respec�vas alterações posteriores, no que couber.

 

9. DO LOCAL, PRAZO DE ENTREGA E RECEBIMENTO:

9.1. O objeto da licitação deverá ser entregue, nos prazos e condições previstas no Termo de Referência (Anexo I ao Edital) em todo o
Distrito Federal, conforme indicado em Ordem de Serviço.

9.2. A entrega deverá ocorrer em dia de expediente da SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL,
doravante denominada SEL/DF, nos horários compreendidos entre (xxxxx à xxxxx)

9.3. O objeto requisitado deve ser entregue no prazo máximo de 30 (trinta) dias, conforme previsto no Termo de Referência que
segue como Anexo I ao Edital de Pregão Eletrônico SRP nº 002/2022 (prot._____).

9.4. O objeto desta licitação será recebido, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, na forma do art. 73 da Lei nº 8.666/1993.
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10. DO PAGAMENTO:

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

10.2. Os pagamentos, pela SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL, doravante denominada SEL/DF, 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:

10.2.1. Os pagamentos à empresas vinculadas ou supervisionadas pela Administração Pública federal;

10.2.2. 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;

10.2.3. 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.

10.3. 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:

10.3.1. 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.

10.3.2. 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.

10.3.3. 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>.

 

11. DAS PENALIDADES:

11.1. O descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições da presente Ata de Registro de Preços - ARP e do Contrato dela
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.

 

12. DAS REQUISIÇÕES:

12.1. As contratações do objeto da presente Ata de Registro de Preços - ARP serão solicitadas pelas diversas Unidades da SECRETARIA
DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL, doravante denominada SEL/DF, e autorizadas, caso a caso, pela
Subsecretaria de Administração Geral da Secretaria de Esporte e Lazer, doravante denominada SUAG/SEL/DF, por meio da
Subseção de Registro de Preços.

 

13. DAS ALTERAÇÕES NA ARP:

13.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo adi�vo à presente Ata de
Registro de Preços - ARP.

 

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

14.1. A Ata de Realização da Sessão Pública do Pregão Eletrônico SRP nº 002/2022, contendo a relação dos Licitantes que aceitarem
cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do Licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços -
ARP.

 

15. DO FORO:

15.1. Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas rela�vas 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.
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Pelo Distrito Federal: 

XXXXXXXXXXXXXXX 

Secretário de Estado de Esporte e Lazer

 

 

Pela contratada: 

XXXXXXXXXXXXXXX 

Proprietário

 

Testemunhas: 

1.  

2. 

 

 

 

ANEXO IX

 

MINUTA DO CONTRATO

(AQUISIÇÃO COM PRAZO DE ENTREGA INTEGRAL)

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º XXX/2022 - SEL/DF, nos termos do Padrão nº 009/2002.

PROCESSO SEI Nº 00220-00005753/2021-87

 

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), de acordo com o __________________ e a empresa
______________________, 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 SRP nº 002/2022 (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 implantação e instalação de 20 (vinte) módulos espor�vos móveis (campos sinté�cos de futebol
society) em tamanho oficial (tamanho do campo 22 x 42m), com arquibancada, estrutura de alambrados, fornecimento de energia
fotovoltaica e dos equipamentos necessários para a prá�ca de futebol (tamanho final do módulo 27 x 50m), consoante especifica o
Edital de Pregão Eletrônico SRP nº 002/2022 (LINK SEI) e da Proposta (LINK SEI), 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 R$ ______ (______), procedente do Orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos
termos da correspondente Lei Orçamentária Anual.

 

6. CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:
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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

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

7.1.1. 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 ____ (_____________) dias sem o devido pagamento 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 do Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo - IPCA.

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>.

 

8. CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

8.1. O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contas de sua assinatura.
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8.1.1 A vigência contratual poderá ser prorrogada nas hipóteses previstas no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.

 

9. CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA CONTRATUAL

9.1. A Contratada, no prazo de 10 (dez) dias corridos após a assinatura do Termo de Contrato, prestará garan�a no valor
correspondente a 3% (três por cento) do valor total do Contrato, podendo optar por qualquer das modalidades previstas no Art. 56,
da Lei Federal n° 8.666/1993. 

9.2. A garan�a para a execução do Contrato será de 3% (três por cento) do valor do Contrato, mediante uma das seguintes
modalidades a escolha do Contratado: fiança bancária, seguro garan�a ou caução em dinheiro ou em �tulos da dívida pública,
devendo os dois primeiros ser emi�dos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

9.3. A garan�a deverá ter validade igual ou superior a 90 (noventa) dias após a vigência do Contrato;

9.4. Toda e qualquer garan�a prestada pela Licitante vencedora:

9.4.1. quando em dinheiro, somente poderá ser levantada 90 (noventa) dias após a ex�nção do Contrato, atualizada
monetariamente;

9.4.2. poderá, a critério da SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL, doravante denominada
SEL/DF, ser u�lizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obrigações contratuais, sem prejuízo da
indenização eventualmente cabível. Nesta hipótese, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos após o recebimento da
no�ficação regularmente expedida, a garan�a deverá ser recons�tuída;

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

9.5. Caso a Contratada opte pela caução em dinheiro, a empresa deverá realizar TED ou depósito para a 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, no
Banco Regional de Brasília (BRB) Agência XXX; Conta XXXXXX-X.

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA DO PRODUTO/SERVIÇO

10.1. Os materiais/serviços constantes do Termo de Referência, ANEXO I e do EDITAL, terão a garan�a de 5 (cinco) anos.

10.1.1. No caso de subs�tuição de algum item este terá o mesmo prazo de garan�a originalmente dado ao bem subs�tuído
passando está a contar da data em que ocorrer a subs�tuição.

10.2. A empresa deverá fornecer cer�ficado de garan�a por meio de documentos próprios ou anotação impressa ou carimbada na
respec�va Nota Fiscal.  
10.3. A empresa fornecedora dos módulos espor�vos será responsável pela subs�tuição, troca ou reposição dos produtos se
porventura forem entregues com qualquer defeito avaria ou incompa�bilidade com as especificações constantes do Edital e do
Termo de Referência.

 

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;

11.2. Efetuar o pagamento das faturas apresentadas pela CONTRATADA, de acordo com as Normas de Planejamento, Orçamento,
Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, após o atesto e aprovação das contratações;

11.5. Realizar rigorosa conferência das caracterís�cas dos produtos entregues, somente atestando os documentos das despesas
quando comprovada a entrega fiel e correta dos materiais;

11.7. Prestar aos funcionários da CONTRATADA todas as informações e esclarecimentos necessários que eventualmente venham a
ser solicitados;

11.8. Aplicar as penalidades cabíveis previstas no respec�vo Edital garan�da prévia defesa;

11.11. 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;

11.12. Efetuar o pagamento à CONTRATADA conforme es�pulado neste instrumento;

11.13. Documentar as ocorrências havidas firmado juntamente com o preposto da CONTRATADA;

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

11.15. Indicar as áreas onde serão instalados os módulos espor�vos e os dias que serão realizados a instalação.

11.16. 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.

11.17. 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.
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11.18. Exercer a fiscalização da instalação dos produtos por servidores especialmente designados na forma prevista na Lei de
Licitações nº 8.666/1993 e suas alterações.

11.19. 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.

11.20. Será de responsabilidade da CONTRATANTE realizar a limpeza do local no qual o módulo espor�vo será implantado, bem como
realizar o processo de compactação do solo existente no local, o nivelamento e execução de um piso em concreto armado para
receber o módulo espor�vo móvel.

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

12.1. 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.

12.2. Cons�tui obrigação da Contratada o pagamento dos salários e demais verbas decorrentes da prestação de serviço;

12.3. A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes;

12.4. 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;

12.5. Entregar os Campos Sinté�cos de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência e no Edital.;

12.6. Fornecer todos os insumos novos e de primeiro uso, não oriundos de recarga, recondicionamento, remanufaturamento,
reciclagem ou fabricado por qualquer processo semelhante;

12.7. 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;

12.8. 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;

12.9. 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;

12.10. Comunicar por escrito eventual atraso, apresentando jus�fica�vas que serão objeto de apreciação pela CONTRATANTE;

12.11. Atender, no prazo fixado, todas as solicitações do Executor do Contrato;

12.12. 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;

12.13. 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;

12.14. 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;

12.15. Garan�r a qualidade dos itens, devendo subs�tuir às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto contratado em que for
constatado defeito ou má qualidade resultante do transporte inadequado, quando da entrega;

12.16. 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;

12.17. Assegurar que os serviços prestados atenderão às especificações solicitadas, aos requisitos exigidos e ainda, que estão em
conformidade com a legislação relacionada ao assunto;

12.18. 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;

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

12.21. 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.

12.22. Realizar a instalação dos módulos espor�vos nos locais indicados pela CONTRATANTE e de acordo com a ordem de serviço
expedida por esta.

12.23. Cumprir o disposto na Lei Distrital nº 6.112/2018, que trata da implementação de Programa de Integridade em pessoas
jurídicas que firmem relação contratual de qualquer natureza com a administração pública do Distrito Federal, em todas as esferas de
poder, com valor global igual ou superior a R$ 5.000.000,00.
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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.

 

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 às sanções
previstas neste 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.

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

I - advertência;
II - multa; e

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

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.

 

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA DISSOLUÇÃO

15.1. O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, 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.

 

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 8.666/1993, sujeitando-se a Contratada às consequências determinadas
pelo art. 80 desse diploma legal, sem prejuízo das demais sanções 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. A SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL, doravante denominada SEL/DF designará um Executor
para o Contrato, que desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito
Federal.

 

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO

19.1. 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.
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20. CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO

20.1. Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas rela�vas 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

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)
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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

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
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(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

 

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;
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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

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
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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

 

 

 

De acordo, Considerando os termos do Art. 40.º, § 1.º, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e a Lei nº 10.520/2002, art. 3º,
I,  APROVO o presente Edital e ra�fico a veracidade de todas as informações exaradas, assim como afirmo a ausência de

direcionamento do objeto em tela.

 

 

CLEMILTON OLIVEIRA RODRIGUES JÚNIOR

Subsecretário de Administração Geral

 

 

Documento assinado eletronicamente por CLEMILTON OLIVEIRA RODRIGUES JÚNIOR -
Matr.0277624-3, Subsecretário(a) de Administração Geral, em 02/03/2022, às 14:51, conforme
art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 80470787 código CRC= 729D2E76.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL
           

              
 

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

 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 002/2022 - PREGÃO/SUAG/SEL/DF

PROCESSO SEI N.º 00220-00005753/2021-87

(AMPLA CONCORRÊNCIA)

 

 

DADOS DO PREGÃO ELETRÔNICO - SRP:

 

OBJETO: Registro de Preços com vistas à implantação e instalação de 20 (vinte) módulos espor�vos móveis (campos sinté�cos de
futebol society) em tamanho oficial (tamanho do campo 22 x 42m), com arquibancada, estrutura de alambrados, fornecimento de
energia fotovoltaica e dos equipamentos necessários para a prá�ca de futebol (tamanho final do módulo 27 x 50m), a fim de
proporcionar à população do Distrito Federal espaços espor�vos e de 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 POR ITEM.

VALOR ESTIMADO: R$ 15.800.000,00 (quinze milhões e oitocentos mil reais)

 

I M P O R T A N T E:

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO ATÉ: 18h00min do dia 14/03/2022;

PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO ATÉ: 18h00min do dia 14/03/2022.

 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 13h00min do dia 17/03/2022;

ABERTURA DAS PROPOSTAS ÀS: 13h05min do dia 17/03/2022;

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS ÀS: 13h10min do dia 17/03/2022;

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, pelo MENOR PREÇO POR ITEM, PROCESSO SEI N.º 00220-00005753/2021-87, cujo objeto é: Registro de Preços com
vistas à implantação e instalação de 20 (vinte) módulos espor�vos móveis (campos sinté�cos de futebol society) em tamanho
oficial (tamanho do campo 22 x 42m), com arquibancada, estrutura de alambrados, fornecimento de energia fotovoltaica e dos
equipamentos necessários para a prá�ca de futebol (tamanho final do módulo 27 x 50m), a fim de proporcionar à população do
Distrito Federal espaços espor�vos e de 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 39.103/2018,  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/


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”) e no endereço
eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br.

 

1. DO OBJETO

1.1. Registro de Preços com vistas à implantação e instalação de 20 (vinte) módulos espor�vos móveis (campos sinté�cos
de futebol society) em tamanho oficial (tamanho do campo 22 x 42m), com arquibancada, estrutura de alambrados, fornecimento
de energia fotovoltaica e dos equipamentos necessários para a prá�ca de futebol (tamanho final do módulo 27 x 50m), a fim de
proporcionar à população do Distrito Federal espaços espor�vos e de lazer, 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.  

 

Descrição Detalhada do Objeto Unidade Valor Unitário
Es�mado

Valor Total
Es�mado

Quadra de futebol society, em grama sinté�ca, com dimensão
total de 22m X 42m, além do fechamento com alambrado,
arquibancada, iluminação em LED e Kit Solar de energia.

 

A. Quadra de Grama Sinté�ca

A quadra será instalada com Grama Sinté�ca Espor�va uniforme e
sem imperfeições de forma a permi�r o maior deslizamento da
bola.

Fios deverão ser produzidos em polie�leno cem por cento virgem,
monofilamento, com tratamento especial contra raios UV
(ultravioleta) e base de proteção, seguindo rigorosamente os
padrões para Futebol Society, em conjunto com o sistema de
amortecimento, para proporcionar um excelente amortecimento
de impactos, auxiliando na prevenção de lesões e propiciando
maior conforto ao atleta.

O local de instalação do objeto será limpo e plano, com resistência
do solo de no mínimo 200 KN/m2.

 

B. Grama sinté�ca

A grama a ser fornecida e instalada deverá observar as seguintes
especificações:

I. Produto: Manta com fios em 100% polie�leno

II. Dimensão do gramado sinté�co: 22x42 metros

III. Altura mínima dos fios (tufos): 50 (cinquenta) milímetros

IV. Tipos dos fios: Monofilamento de polie�leno, cor verde,
com linhas demarcatórias recortadas, cor branco, com largura
de 10 cm para marcação das linhas de futebol society

V. Título dos fios: mínimo de 8.800 (oito mil e oitocentos)
DTex

20 (vinte)
unidades

R$ 790.000,00

(setecentos e
noventa mil

reais)

R$
15.800.000,00

(quinze milhões
e oitocentos mil

reais)
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VI. Escartamento máximo de tecimento: 17 (dezessete)
milímetros

VII. Tufos por metro quadrado: mínimo de 9.000 pontos por
metro quadrado

VIII. Base da grama sinté�ca: Tela Dupla (polipropileno mais
não tecido) com látex

IX. Garan�a mínima: 5 anos

As caracterís�cas técnicas da grama sinté�ca tais como �po, altura
e �tulos de fios, deverão ser comprovadas, através de ensaios
realizados por laboratórios capacitados (IPT ou INMETRO).

Os laudos deverão ser fornecidos juntamente com a proposta de
preços.

 

C. Equipamentos para futebol

Deverá ser fornecido um par de traves com dimensão de 4,00 x
2,20 m, ou seja, quatro metros de largura por dois metros e vinte
cen�metros de altura.

As traves serão fabricadas em tubo redondo com diâmetro de
quatro polegadas (4”), espessura de parede de 3 (três) milímetros,
com buchas ou base adequada para fixação, pintado com �nta
epóxi, adequada para uso externo.

As traves deverão ser fixadas por quatro pontos de ancoragem aos
painéis do alambrado para evitar sua remoção, bem como evitar
eventual queda sobre os atletas, garan�ndo a segurança no uso do
equipamento.

A fixação das traves deverá apresentar resistência entre o painel
alambrado e a trave de futebol e seus fixadores de uma carga
mínima de 2.000 kgf, comprovada através de ensaios realizados
por laboratórios capacitados (IPT ou INMETRO), que serão
fornecidos juntamente com a proposta.

Deverá ser fornecido, também, um par de redes de fio de nylon na
cor branca, com dimensão compa�vel com a das traves.

 

D. Estrutura de Alambrados

Contornando a quadra de grama sinté�ca, deverá ser instalada
uma estrutura metálica com alambrados. 

A altura nas laterais do campo deve ser de 2,50 m (dois metros e
cinquenta cen�metros), exceto nos vér�ces que serão compostos
com painéis de 2,00 m (dois metros) de largura, com altura de 4,80
m (quatro metros e oitenta cen�metros). Nos fundos da quadra, a
altura final do alambrado deverá ser de 4,80 m (quatro metros e
oitenta cen�metros).

A estrutura do alambrado será composta de tubos de aço carbono,
galvanizado a fogo, com paredes de 2,00 mm (dois milímetros) de
espessura, com seções quadradas de 50 mm (cinquenta
milímetros).  

O painel de alambrado deverá possuir perfis dobrados enrijecidos
para proteção do atleta em todo seu contorno, garan�ndo que não
haverá cantos ou sobressaltos perfurocortantes, fabricado em aço
carbono, galvanizado a fogo, com espessura mínima de 1,50 mm
(um milímetro e quinhentos micrometros) e seção mínima de 50
mm (cinquenta milímetros), sendo seu comprimento conforme a
extensão do painel. A parte interna do perfil deve conter fixadores
para fixação das telas de modo que nenhuma parte ou vér�ce
apresente partes pon�agudas ou sobressalentes que possam
causar ferimentos aos usuários ou prejudicar a segurança da
estrutura. 

O conjunto do perfil deve ter uma tampa removível fabricada em
aço carbono, galvanizado a fogo, com espessura mínima de 1,50
mm (um milímetro e quinhentos micrometros) e seção mínima de



50 mm (cinquenta milímetros) permi�ndo melhor acabamento e
segurança no conjunto de alambrados. 

Em função da tampa removível, as telas de cada painel poderão
ser subs�tuídas a qualquer momento no local, sem a necessidade
de remoção completa do painel, permi�ndo uma manutenção
rápida e com baixo custo. O método de subs�tuição da tela não
pode danificar a galvanização, devendo ser garan�da sua
integridade. 

Ao mesmo tempo a tampa do perfil enrijecido deve ter uma
resistência mínima entre a tampa de fixação e o perfil de 200 kgf
(duzentos quilogramas força) sem rompimento, comprovado
através de ensaios realizados por laboratórios capacitados (IPT ou
INMETRO).

A tela para alambrado deverá ter malha losangular, com mínimo
de 2.1/2" (duas polegadas e meia), fabricada com arame
galvanizado número 12 (doze), medindo 2,77 mm (dois milímetros
e setecentos e setenta micrometros), com reves�mento em PVC
autoaderente na cor azul e diâmetro final de 3,80 mm (três
milímetros e oitocentos micrometros).

Deverá ser fornecido, também, um portão em aço carbono,
galvanizado a fogo, com estrutura similar à do alambrado, com
fecho zincado e dobradiças, instalado próximo à linha central da
quadra, para garan�r o acesso ao interior da quadra.

Os fixadores devem garan�r a total integridade e durabilidade à
estrutura, com parafusos sextavados de aço zincado, porca e
arruela de pressão, fixadores produzidos em chapas de aço
carbono, galvanizados a fogo, com seção retangular de 50 x 180
mm (cinquenta por cento e oitenta milímetros), espessura de 5,00
mm (cinco milímetros), para ligação da estrutura em todo o
contorno da quadra. 

O tratamento das super�cies de aço carbono deve ser de alta
resistência com cobertura mínima de 75 micrometros e com
garan�a mínima de cinco anos.

A estrutura deverá possuir travessas (mão francesa) nos vér�ces
da estrutura fixadas no angulo de 45º para garan�r o seu
travamento.

O alambrado deve ser do �po autoportante, fixado independente
de estrutura de fundação, garan�ndo a sua mobilidade, caso seja
necessária sua remoção para outra localidade. A estrutura de
sustentação das arquibancadas servirá de base para garan�r a
estabilidade da estrutura do alambrado.

 

E. Iluminação Projetor LED:

A iluminação do equipamento tem por obje�vo facilitar a prá�ca
de esportes pela comunidade também no período noturno. Para a
iluminação deste espaço será u�lizada a técnica de iluminação por
projeção, não devendo ter cabos e fios aparentes, para tanto,
todos os cabos devem ser embu�dos na estrutura da
arquibancada em perfil de alumínio fixados sobre os painéis de
alambrado em toda a extensão da quadra onde se fizer
necessário. 

Para iluminação deste equipamento, está prevista a instalação de
14 (doze) projetores �po LED, sendo: 

I. 08 projetores laterais; e

II. 06 projetores nos vér�ces do alambrado.

O projetor de LED para iluminação do equipamento deverá possuir
grau de proteção IP-66 total, filtro de bronze sinterizado para
equilíbrio das pressões, pintura eletrostá�ca na cor cinza Munsell
N 6,5, potência de 120W (±5%), fluxo luminoso mínimo de 10.850
lumens, fator de potência ≥ 0,95, THD ≤ 10%. 

O projetor deverá ter protetor de surto adicional para o driver e
LED, que deverá suportar impulsos de tensão de pico de 10.000



±10% V (forma de onda normalizada 1,2/50 µs) e corrente de
descarga de 10.000A (forma de onda normalizada 8/20 µs), no
modo diferencial (L1-Terra, L1-L2/N, L2/N-Terra), e surtos de até 12
kA, ligado em serie proporcionando maior segurança ao projetor,
abrindo o circuito na queima do SPD, evitando danos maiores e
deixando o projetor apagado para fácil iden�ficação do mesmo
para a sua manutenção. 

O driver deverá possibilitar dimerização por sinal 0-10V ou PWM,
por meio de sistema de telegestão. O driver deverá ser alojado
internamente no projetor. O aro deverá ser fixado por meio de
parafusos ao corpo dissipador, fabricado em liga de alumínio
injetado alta pressão, com alta resistência mecânica. LED com
lente primária em polímero com ângulo de 60º ou 15º e lente
secundária em vidro plano temperado com resistência ao impacto
mecânico IK-08. 

O sistema térmico do projetor deverá ocorrer através do corpo
com aletas dissipadoras, garan�ndo a estabilização térmica de
operação no ponto de junção do Led. 

O projetor deverá ter junta de vedação fabricada em silicone
resistente à 

altas temperaturas, com dureza e formato que garanta o grau de
proteção mínimo IP-66 total, prensa cabo ou passa fio IP-66 na
passagem da fiação da rede, evitando danificar a fiação e
mantendo o grau de proteção, cabo de ligação a rede em material
PP 3x1.5mm² 105°C em conformidade com a norma ABNT. 

A fixação do projetor deverá ser através de suporte �po “U”, que
permite movimentos ver�cais, fabricado em chapa de aço
galvanizado. Manutenção facilitada, por meio de conectores com
engate rápido ou de torção e parafusos zincados.

O projetor deverá atender aos ensaios relacionados em
conformidade a Portaria 20 INMETRO e deverão ser executados
por laboratório acreditado INMETRO.

Os ensaios deverão ser de: 

A.1 Resistência ao carregamento ver�cal e horizontal,

A.3-Grau de proteção, 

A.9.4-Proteção contra impactos mecânicos externos, (absorvendo
o impacto da bola)

A.9.3-Resistência à vibração.

A u�lização de equipamentos aprovados pelas normas técnicas
ABNT e com cer�ficado do INMETRO são obrigatórias.

 

F. Arquibancadas

As estruturas de sustentação das arquibancadas serão produzidas
em tubos de aço carbono galvanizado, fabricados com paredes de
mínimo de 2,00 mm (dois milímetros) de espessura, tratamento
contra corrosão e seções de mínimo de 50 x 50 mm (cinquenta
milímetros por cinquenta milímetros). 

Deverão ser autoportantes e fixados independente de estrutura de
fundação. 

O conjunto de arquibancadas servirá de apoio e base para dar
estabilidade à estrutura dos alambrados supracitados.

Devem ser instaladas 08 (oito) estruturas de arquibancada com
dois patamares de assentos para visitantes, sendo o patamar
inferior com espaço para assento e suporte de pês do assento
superior e o patamar superior com espaço para assento.

As arquibancadas serão instaladas com a seguinte configuração e
dimensão (largura x profundidade):

I. 04 (quatro) arquibancadas laterais com 6,00 x 2,00 m (seis
metros por dois metros); e



II. 04 (quatro) arquibancadas de fundo com 4,00 x 2,00 m
(quatro metros por 2 metros).

Os módulos da arquibancada, deverão ter todas as soldas feitas
em MIG/MAG e após prontos, deverão receber galvanização a fogo
(zincagem por imersão a quente). 

Os materiais devem apresentar grande durabilidade contra a
corrosão e baixo custo de manutenção.

Os assentos serão de madeira ecológica de polipropileno reciclado
com comprovação de densidade superior a 1,15g/cm3. Deve ser
de grande durabilidade contra intempéries. Prever guarda corpo
para o patamar superior da arquibancada, totalizando 80 metros
lineares de assentos divididos em 2 patamares e fixadas a estas
estruturas. As estruturas que formam as arquibancadas servirão de
suporte para as laterais dos alambrados, dispensando qualquer
�po de fixação no solo. O alambrado nestas laterais deverá ter dois
metros e cinquenta (2,50) cen�metros de altura.

 

G. Kit de Energia Elétrica Fotovoltaica

Visando garan�r a autonomia elétrica do equipamento, será
fornecido e instalado um sistema de geração de energia elétrica
fotovoltaica, atendendo a iluminação da quadra.

O sistema deverá obedecer às normas vigentes, inclusive as da
concessionária local.

Todos os materiais necessários para a perfeita instalação do
sistema de geração de energia fotovoltaica deverão ser fornecidos
pela empresa, destacando-se, entre outros:

I. Módulo fotovoltaico;

II. Estrutura de suporte/fixação;

III. Circuitos elétricos em CC e AC;

IV. Inversores; e

V. Quadros elétricos de proteção, seccionamento e comando
(em CC e AC).

 

a) Sistema fotovoltaico (lado CC)

O sistema deverá ser ligado à rede elétrica bifásica ou trifásica de
baixa tensão.

Deverá ser instalado um sistema de 13,2kWp de potência,
conforme detalhamento abaixo: 

I. 02 inversores 6.0-1 KW 180-270V;

II. 16 módulos fotovoltaicos 330Wp;

III. 02 String Box 2 entradas / 2 saídas;

IV. Estrutura em alumínio para fixação dos módulos;

V. Disposi�vos de proteção; e

VI. Cabeamento, conectores, caixas e demais itens
necessários.

O sistema será instalado na estrutura metálica da quadra,
seguindo a inclinação de 15º.

Os módulos fotovoltaicos deverão possuir uma tensão de circuito
aberto de 45,9V, tensão de operação 37,7V. 

O inversor solar deverá ter padrões de qualidade suficientes para
que possa ser u�lizada na instalação e conectada à rede elétrica da
concessionaria. Dessa forma, deve ser u�lizado um inversor da
Fronius PRIMO 6.0-1 KW ou similar que atende todas as normas
exigidas pelas normas das concessionárias.

 

b) Elétricas do lado AC



Deverá ter uma rede de dutos, caixas e acessórios para os circuitos
elétricos (AC), desde a saída dos inversores até o ponto de conexão
com a rede elétrica conectada à concessionária. 

Todos os condutores/fiações elétricas serão do �po flexíveis, e
atenderão às normas da ABNT, com Selo de Conformidade do
INMETRO (NBR), comprovando sua qualidade e com suas
caracterís�cas impressas na sua capa isolante. Terão isolação
classe 450/750V e 0,6-1KV, nas bitolas mínimas de 2,5 mm2. 

A fiação será sempre protegida mecanicamente por eletrodutos e
caixas, não se permi�ndo a sua exposição no ambiente. 

Emendas da fiação serão sempre executadas em caixas de
passagem, isoladas através de fita auto fusão e fita isolante
an�chamas, não se admi�ndo emendas no interior de eletrodutos
e mesmo eletrocalhas/canaletas.

Toda a fiação elétrica de distribuição deverá ser iden�ficada
através de cores, tomando-se para tal as indicações: Fases: preto,
branco, vermelho; Neutro: azul-claro; e Terra: verde.

Todos os circuitos elétricos serão devidamente iden�ficados
através da colocação de plaquetas acrílicas numeradas no espelho
interno dos Quadros de Distribuição. As fiações serão
iden�ficadas, junto aos disjuntores e barramento neutro, através
de anilhas plás�cas numeradas, devendo o resumo ser afixado na
tampa.

 

c) Especificações técnicas de materiais e produtos

I. Produto: eletroduto metálico com acessórios

Tipo: eletroduto de ferro galvanizado à fogo classe média, em
barra de 3 metros, rosqueável, com luvas e curvas de raio longo
(raio igual ou superior a dez vezes o seu diâmetro interno) – NBR
5624/93. 

II. Produto: caixa de passagem 

Tipo: em alumínio fundido, dimensões indicadas em projeto,
conforme a aplicação. 

III. Produto: condutores de energia (AC) 

Tipo: cabos de cobre eletrolí�co, têmpera mole, flexíveis, com
isolação de PVC não propagante à chama ou de gases tóxicos,
classe de isolação 0,6/1 kV – 70°. (NBR 6880/7288).

Tipo: fios e cabos de cobre eletrolí�co, têmpera mole, flexíveis
(encordoamento classe 4) com isolação de PVC não propagante à
chama ou de gases tóxicos, classe de isolação 450/750 V – 70°.
(NBR 6880/6148).

 (com Selo de Conformidade do INMETRO).

IV. Produto: disjuntor 

Tipo: Disjuntor de atuação lenta (curva C), 63A/250V/60Hz (IEC
60947-2).

Aplicação: Proteção dos circuitos elétricos, instalados no interior
do quadro de distribuição. 

V. Produto: conduletes

Tipo: conduletes em alumínio fundido, para passagem/saída de
cabeamento. 

VI. Produto: terminal e luva de compressão 

Corpo: cobre eletrolí�co com recobrimento superficial em estanho
por processo de eletrodeposição, dimensões conforme a bitola do
condutor 

Caracterís�cas: indicação da matriz em baixo relevo, janela de
inspeção para verificação da correta introdução do cabo,
compressão com alicate manual ou hidráulico, de fácil aplicação,
com deformação circunferencial ou hexagonal. Referência: modelo
YAL e YSL (BURNDY) ou similar.



VII. Produto: quadro elétrico 

Tipo: em chapa metálica, com barramento trifásico de neutro e de
terra, grau de proteção IP55, de sobrepor ou embu�r. 

VIII. Produto: protetor contra surtos

Tipo: Supressor de transientes �po varistor, conforme projeto, para
fixação em quadro 

IX. Produto: seccionador 

Tipo: Tensão máxima de trabalho 1500Vcc, corrente nominal 40A. 

X. Produto: cabos fotovoltaicos 

Tipo: Cabo unipolar de potência, flexível, com condutor de cobre
estanhado, têmpera mole, classe de encordoamento 5, isolação
em composto termofixo livre de halogênio, cobertura em
composto termofixo livre de halogênio com resistência a raios UV,
temperatura de 90oC, classe de tensão de 1,8kV cc.

XI. Produto: módulo fotovoltaico 340Wp

Tipo: Módulo fotovoltaico, com potência de 340Wp, 72 células de
158,75x158,75mm, vidro de 3,2mm de espessura, perfil de
alumínio anodizado de 40mm, 5 barramentos, tolerância de
potência de 0~+5W, tecnologia de silício policristalino, caixa de
junção IP67 para 1500Vcc com 3 diodos de by-pass, cabo com
seção de 4mm2.

Cer�ficação: Classificação Energé�ca A (INMETRO)

XII. Produto: protetor contra surtos fotovoltaicos 

Tipo: Tensão nominal de 1000Vcc, corrente de descarga 40KA, �po
2, cer�ficações IEC 61643-1 / EN 61643-11. 

XIII. Produto: inversor solar

O inversor tem por finalidade converter a corrente con�nua gerada
pelo painel fotovoltaico em corrente alternada, com padrões de
qualidade suficiente para que possa ser u�lizada na instalação e
conectada à rede elétrica da concessionaria. Será u�lizado um
inversor Fronius modelo PRIMO 6.0-1 KW ou similar que atende
todas as normas exigidas pela Norma GED-15303 - Conexão de
Micro e Mini Geração Distribuída Sob Sistema de Compensação de
Energia Elétrica.

XIV. Produto: caixa de proteção CC ou string box 

O quadro de proteção de corrente con�nua do sistema FV, além de
possuir os fusíveis para a conexão das strings, incorpora um
interruptor seccionador de desconexão CC e o disposi�vo de
proteção de surto. 

Para esse projeto, aplica-se quatro stringbox, sendo cada uma
composta por 1 entrada e 1 saída ou duas stringbox sendo cada
uma composta por 2 entradas e duas saídas.

O quadro de proteção CC pode ter a função da caixa de strings. No
mesmo quadro deve estar presente o barramento de aterramento,
necessário para coletar as ligações à terra das estruturas metálicas
e carcaças dos módulos FV. 

O interruptor seccionador de desconexão é necessário na
manutenção dos Sistemas FV, permi�ndo a desconexão dos
módulos para garan�r a segurança durante manutenções nas
instalações e nos inversores. 

A barra de aterramento do quadro de proteção pode ser
conectada à terra ou ao condutor do equipotencial da instalação
elétrica.

Será instalada na porta da caixa de medição, uma placa de
advertência com os seguintes dizeres: “CUIDADO - RISCO DE
CHOQUE ELETRICO - GERACAOPROPRIA” conforme a GED-13.

 

d) Dimensionamento es�mado do sistema



I. Es�ma�va de consumo de energia elétrica da quadra:

Serão 14 luminárias em LEDs de 150W, totalizando 2.100W.
Es�mando um funcionamento diário de 6 horas, durante 30 dias
por mês, teremos sua u�lização por 180 horas mensais. Assim, o
consumo total do mês será, aproximadamente de: 2,1kW x
180horas = 378 kWh/mês.

II. Es�ma�va mínima de geração de energia elétrica pelo sistema
fotovoltaico:

A geração de energia pelo sistema fotovoltaico depende de
diversos fatores, porém pode ser adotada uma média mínima
mensal de geração de 500 kWh/mês, ob�da através de simulação
computacional para uma localidade genérica em coordenadas
geográficas aproximadas, com o sistema proposto.

III. Es�ma�va mínima do saldo mensal de geração de energia:

Dessa forma, deverá ser es�mado que o sistema poderá gerar um
saldo mínimo de  120kWh/mês, permi�ndo agregar mais pontos
de iluminação ao redor do equipamento ou até ser rever�do em
saldo para compensação, conforme legislação vigente.

 

 

 

2. DA DESPESA

2.1. O valor unitário es�mado de cada módulo espor�vo é de R$ 790.000,00 (setecentos e noventa mil reais), conforme o
item 13 do Termo de Referência que segue como ANEXO I deste EDITAL.

2.2. Assim, o valor total es�mado para o registro de 20 módulos espor�vos móveis é de R$ 15.800.000,00 (quinze milhões
e oitocentos mil reais).

 

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 (clicarem “transparência>licitações”).

 

4. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

4.1. 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 14/03/2022), 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 14/03/2022), 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.

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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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”), 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
serãoconsideradas 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.

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 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;
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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. Empresas 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.

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;
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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. Tendo em vista a necessidade de compa�bilização e uniformidade dos itens que compõem a presente licitação,
tornando os itens de natureza não divisível, não haverá cota reservada para as en�dades preferenciais, prevista no art. 48, III da Lei
Complementar n.º 123/2006; no art. 26 da Lei distrital n.º 4.611/2011 e no art. 2º, III, do Decreto distrital n.º 35.592/2014.

7.2. Quanto à previsão do bene�cio da Cota Reservada prevista na Lei Distrital n.º 4.611/2011, que regulamenta no Distrito
Federal o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedores individuais, esclarecemos que tal proveito não se aplica à contratação almejada, tendo em vista que a
logís�ca  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.

7.3. Ademais, nos termos da lei, essa cota não se aplicará quando não houver vantajosidade para a Administração e não
representar prejuízo para o objeto a ser contratado.

 

8. DA CLASSIFICAÇÃO DO BEM COMUM

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

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 dos módulos espor�vos são usuais no mercado após analisar os três aspectos listados abaixo:

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. Conforme Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência constante do ANEXO I deste EDITAL, a presente
contratação foi considerada comum e verificou-se que as especificações são usuais pelo mercado.

 

9. DA PROPOSTA DE PREÇOS INICIAL (ANEXO II) E SUA DECLARAÇÃO (ANEXO III)

9.1. 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:

9.1.1. 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;

9.1.2. Valor UNITÁRIO e TOTAL para a implantação e instalação de 20 (vinte) módulos espor�vos móveis (campos
sinté�cos de futebol society) em tamanho oficial (tamanho do campo 22 x 42m), com arquibancada, estrutura de
alambrados, fornecimento de energia fotovoltaica e dos equipamentos necessários para a prá�ca de futebol (tamanho final
do módulo 27 x 50m). 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.

9.1.2.1. 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.

9.1.2.2. 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.

9.1.2.3. Quando a divisão do valor TOTAL 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.

9.1.3. A indicação do objeto licitado com todas as especificações de forma clara e detalhada, observando o disposto no
Termo de Referência ANEXO I deste EDITAL; 



9.1.4. 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);

9.1.5. Declaração expressa, de que a licitante fornecerá o(s) material(s) comprovadamente novo(s) e sem uso, uma vez
que não será(ão) aceito(s) material(is)/equipamento(s) ou peça(s) recondicionado(s), reu�lizado(s) ou reformado(s).

9.1.6. Declaração expressa, de que os materiais/serviços constante deste EDITAL e nos seus ANEXOS I A X, terão a
garan�a conforme estabelecido no item 7. DA GARANTIA DO PRODUTO, do Termo de Referência constante do ANEXO I. 

9.1.7. Declaração expressa, de que no preço ofertado estão incluídas todas as despesas rela�vas a implantação e
instalação de 20 (vinte) módulos espor�vos móveis (campos sinté�cos de futebol society) em tamanho oficial (tamanho do
campo 22 x 42m), com arquibancada, estrutura de alambrados, fornecimento de energia fotovoltaica e dos equipamentos
necessários para a prá�ca de futebol (tamanho final do módulo 27 x 50m), tais como encargos sociais e/ou de qualquer
natureza, tributos, ou outras despesas que direta ou indiretamente, incidam sobre o objeto da licitação;

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

9.2. DECLARAÇÃO (ANEXO III):

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

9.2.1.1. 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 III deste EDITAL.

9.2.1.1.1. Somente será classificado o Licitante que apresentar junto com a PROPOSTA
INICIAL a DECLARAÇÃO conforme o subitem acima.

9.3. 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.

9.4. 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.

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

 

10. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E SUAS DECLARAÇÕES (ANEXOS IV, V, VI E VII)

10.1. 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;

10.2. 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.

10.3. DOS LICITANTES CADASTRADOS NO SICAF:

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

10.3.1.1. 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;

10.3.1.2. 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;

10.3.1.2.1. 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 10.4.1.3.2. deste EDITAL;

10.3.1.3. 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).

10.3.1.4. Documentação rela�va à habilitação técnica elencada nos subitens 10.4.1.4. deste EDITAL. Caso o SICAF
apresente parte dos documentos de qualificação técnica, deverão ser apresentados os documentos faltantes; 

10.3.1.5. Apresentar as DECLARAÇÕES elencada nos subitens 10.4.1.5. deste EDITAL.

10.3.1.6. 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.

10.4. DAS LICITANTES NÃO CADASTRADAS NO SICAF:

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

https://www.site.fazenda.df.gov.br/


10.4.1.1. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA:

10.4.1.1.1. 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;

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

10.4.1.1.3. 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;

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

10.4.1.1.5. 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.

10.4.1.1.6. 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.

10.4.1.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

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

10.4.1.2.2. 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;

10.4.1.2.3. Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal, do domicílio ou sede da Licitante;

10.4.1.2.4. 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;

10.4.1.2.5. 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;

10.4.1.2.6. 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;

10.4.1.2.7. 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;

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

10.4.1.2.9. 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.

10.4.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

10.4.1.3.1. 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;

10.4.1.3.2. 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.

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

10.4.1.3.2.2. 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 IV 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): 

https://www.site.fazenda.df.gov.br/
http://www.tst.jus.br/certidao


 

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

 

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

10.4.1.3.2.4. Serão consideradas como detentoras de capacidade econômico-financeira sa�sfatória as
Licitantes que obedecerem simultaneamente às condições do item 10.4.1.3.2.2 (1, 2 e 3) acima.

10.4.1.3.2.5. A Licitante deverá apresentar os cálculos constantes do item 10.4.1.3.2.2, assinado pelo seu
representante legal e por um contador.

10.4.1.3.3. 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.

10.4.1.3.3.1. A MEI – Micro Empreendedor Individual, para fins de atendimento aos item 10.4.1.3.2.2 a
item 10.4.1.3.2.5, considerando a impossibilidade do balanço patrimonial, subs�tuirá tal exigência por meio
da 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 V deste EDITAL.

10.4.1.3.4. As empresas que apresentarem resultado inferior ao mínimo estabelecido em qualquer dos índices
referidos no item 10.4.1.3.2.2, 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.

10.4.1.3.5. 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 IV deste EDITAL.

10.4.1.3.6. 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.

10.4.1.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

10.4.1.4.1. Comprovação de ap�dão no desempenho de a�vidade per�nente e compa�vel em caracterís�cas com o
objeto desta licitação, por intermédio da apresentação de DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA que comprove que a
Licitante fornece ou já forneceu o objeto desta licitação (indicado na Cláusula Primeira (1 - DO OBJETO) e
no ANEXO I – Termo de Referência deste Edital).

10.4.1.4.2. O objeto a ser apresentado da declaração predita precisa ser compa�vel com as caracterís�cas descritas
neste EDITAL e no Termo de Referência - ANEXO I deste Edital.

10.4.1.5. DECLARAÇÕES:

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

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

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

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

10.4.1.5.1.4. ANEXO VII - 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)

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



10.5.1. 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: 

10.5.1.1. 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;

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, 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 VII deste EDITAL.

10.5.1.2. 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, 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 VII deste EDITAL.

10.5.1.3. 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, 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 VII deste EDITAL.

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

10.6.1. 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.

10.6.2. 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.

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

10.6.4. 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.

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

10.6.5. 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.

10.6.6. 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.



10.6.7. A En�dade Preferencial (microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual) que não
apresentar os documentos elencados no Item 10.5. 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.

10.7. DAS OBSERVAÇÕES GERAIS SOBRE A HABILITAÇÃO:

10.7.1. 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.

10.7.2. 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.

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

 

11. DO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS NO SISTEMA COMPRASNET

11.1. 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:

11.1.1. Valor UNITÁRIO e TOTAL para a implantação e instalação dos módulos espor�vos móveis:

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

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

11.1.1.3. Quando a divisão do valor TOTAL do Item pela quan�dade licitada resultar em valor com mais de 2 (duas)
casas decimais, o valor unitário de cada módulo deverá ser adequado ao limite de duas casas decimais.

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

11.1.2.1. A descrição detalhado do objeto deverá constar na proposta de preços inicial (ANEXO II), conforme o item
9.1.3 deste Edital.

11.1.3. 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.

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

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

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

11.5. 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.

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

11.7. 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”.

11.8. 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.

11.9. 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.

11.10. 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.

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

 

12. DAS DECLARAÇÕES NO SISTEMA COMPRASNET

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

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

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



12.1.3. 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;

12.1.4. 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;

12.1.5. 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;

12.1.6. 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;

12.2. A assinalação do campo “não” na Declaração do subitem 12.1.6 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.

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

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

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

 

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

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

13.2. 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.

13.3. 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.

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

 

14. DA CONDUÇÃO DO CERTAME

14.1. 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.

14.2. 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.

14.3. 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.

14.4. 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.

14.5. 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.

14.6. 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.

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

14.8. 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.

14.9. 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;
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14.10. 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.

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

 

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

15.1. 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.

15.2. Aberta a sessão pública, o Pregoeiro verificará as propostas apresentadas:

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

15.2.2. 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.

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

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

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

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

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

15.8. Durante a fase compe��va, as Licitantes deverão formular seus lances com um intervalo mínimo de diferença de R$
0,10 (dez centavos).

15.9. 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.

15.10. 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.

15.11. A prorrogação automá�ca da etapa de envio de lances, de que trata o subitem 15.10, será de 2 (dois) minutos;

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

15.13. 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 por item.

15.14. Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida nos subitens 15.11, 15.12 e 15.13, a sessão pública será
encerrada automa�camente.

15.15. Encerrada a etapa compe��va, o sistema ordenará os lances em ordem vantajosidade em relação ao menor preço por
Item.

15.16. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automá�ca pelo sistema Comprasnet, na forma dos
subitens 15.11, 15.12 e 15.13, 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.

15.17. 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.

15.18. 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 por Item.

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

15.19.1. 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.

15.19.2. 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.

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

15.19.4. O Pregoeiro poderá solicitar documentos que comprovem o enquadramento do Licitante como ME/EPP/MEI.

15.20. Após o desempate de que tratam os subitens 15.17, 15.18 e 15.19, caso persista o empate entre duas ou mais
propostas, será assegurada preferência, sucessivamente, aos serviços:

15.20.1. prestados por empresas brasileiras;



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

15.20.3. 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.

15.21. Os critérios de desempate previstos nos subitens 15.17, 15.18, 15.19 e 15.20 serão aplicados caso não haja envio de
lances após o início da fase compe��va.

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

 

16. DA NEGOCIAÇÃO DIRETA

16.1. 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.

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

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

 

17. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

17.1. 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.

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

17.3. 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 Nona e 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.

17.4. 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.

17.5. 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.

17.6. 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:

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

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

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

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

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

17.7. 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.

17.8. 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.

17.9. 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.

 

18. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS ATUALIZADA E DA AMOSTRA

18.1. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS ATUALIZADA:

18.1.1. 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
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.



18.1.2. 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.

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

18.1.3.1. 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;

18.1.3.2. Valor UNITÁRIO e TOTAL para a implantação e instalação de 20 (vinte) módulos espor�vos móveis
(campos sinté�cos de futebol society) em tamanho oficial (tamanho do campo 22 x 42m), com arquibancada, estrutura
de alambrados, fornecimento de energia fotovoltaica e dos equipamentos necessários para a prá�ca de futebol
(tamanho final do módulo 27 x 50m). 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.

18.1.3.3. 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.

18.1.3.4. 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.

18.1.3.5. Quando a divisão do valor TOTAL 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.

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

18.1.3.7. Descrição do objeto licitado com todas as especificações de forma clara e detalhada, observando o
disposto no Termo de Referência ANEXO I deste EDITAL; 

18.1.3.8. 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);

18.1.3.9. Declaração expressa, de que a licitante fornecerá o(s) material(s) comprovadamente novo(s) e sem uso,
uma vez que não será(ão) aceito(s) material(is)/equipamento(s) ou peça(s) recondicionado(s), reu�lizado(s) ou
reformado(s).

18.1.3.10. Declaração expressa, de que os materiais/serviços constante deste EDITAL e nos seus ANEXOS I A X, terão
a garan�a conforme estabelecido no item 7. DA GARANTIA DO PRODUTO, do Termo de Referência constante do ANEXO I. 

18.1.3.11. Declaração expressa, de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas rela�vas
a implantação e instalação de 20 (vinte) módulos espor�vos móveis (campos sinté�cos de futebol society) em tamanho
oficial (tamanho do campo 22 x 42m), com arquibancada, estrutura de alambrados, fornecimento de energia
fotovoltaica e dos equipamentos necessários para a prá�ca de futebol (tamanho final do módulo 27 x 50m), tais como
encargos sociais e/ou de qualquer natureza, tributos, ou outras despesas que direta ou indiretamente, incidam sobre o
objeto da licitação;

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

18.1.4. 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.

18.1.5. 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.

18.1.6. 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.

18.1.7. 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/SEL/DF, situado no endereço SCS, Quadra
4, Edificio Luiz Carlos Botelho, 7º andar - Bairro Asa Sul – Brasília/DF; CEP: 70.304-000.

 

18.2. DA AMOSTRA:

18.2.1. Da entrega da amostra: Como critério de Classificação da PROPOSTA DE PREÇOS ATUALIZADA, a licitante que
apresentar o menor preço deverá apresentar amostras dos componentes do conjunto modular, acompanhadas de cer�ficados
INMETRO e/ou laudos que comprovem o desempenho dos itens do presente Objeto, no prazo de 10 (dez) dias úteis,
importando em DESCLASSIFICAÇÃO caso a amostra não esteja no padrão especificado, devendo ser apresentados os seguintes
itens, no mínimo:

18.2.1.1. Futebol Society: grama sinté�ca na cor verde – área de mínimo 2m x 2m, com linhas demarcatórias brancas
e demais elementos que o componham o sistema, como os elementos absorvedores de impactos e demais elementos que
o componham o sistema, e comprovações conforme edital;



18.2.1.2. Alambrado: um perfil lateral, um perfil do fundo, um setor de arquibancada completo com as
comprovações conforme edital, com a apresentação de suas estruturas metálicas galvanizadas e telas galvanizadas com
fios reves�dos por PVC na cor azul; porta e demais elementos que o definam.

18.2.1.3. Sistema de Drenagem: área de aproximadamente 2 m x 2 m conforme edital;

18.2.1.4. Sistema de lluminação LED: uma unidade completa com as comprovações conforme edital.

18.2.1.5. Gol: completo, com rede e comprovações conforme edital.

18.2.1.6. Kit de energia fotovoltaica: completo, conforme edital.

18.2.2. Caso a amostra seja rejeitada, a licitante segunda colocada será convocada para igual procedimento. E, assim,
sucessivamente, até a aprovação.

18.2.3. Do local e do horário de entrega: o horário de entrega será de 08h00min às 18h00min, de segunda-feira à sexta-
feira, no setor de PREGÃO/SUAG/SEL/DF, sito no endereço SCS, Quadra 4, Edi�cio Luiz Carlos Botelho, 7º andar - Bairro Asa Sul
– Brasília/DF; CEP: 70.304-000.

18.2.4. Do recebimento da amostra: no ato de recebimento da amostra, será emi�do documento que comprove a
entrega, pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio no setor de PREGÃO/SUAG/SEL/DF. O documento será emi�do em
02 (duas) vias de igual teor, uma das quais será juntada ao processo licitatório.

18.2.5. Do critério de avaliação: o material da amostra poderá ser aberto, manuseado, desmontado, receber cortes,
secções, vincos ou movimentos nas peças. Caso a licitante não apresente a amostra, no prazo es pulado, terá sua proposta
automa�camente DESCLASSIFICADA.

18.2.6. Após vencido o prazo de entrega da mostra, não mais será permi�do fazer ajustes ou modificações no produto
apresentado para adequá-lo às condições especificadas.

18.2.7. Para efeito de avaliação da amostra será considerada as seguintes caracterís�cas:

a) conformidade com as especificações solicitadas e caracterís�cas técnicas presentes neste EDITAL e os
seus ANEXOS I A X, em especial no Termo de Referência constante do ANEXO I;

b) qualidade;

c) acabamento;

d) esté�ca; e

e) funcionalidade.

18.2.8. Os fatores qualidade, acabamento, esté�ca e funcionalidade serão analisados em conjunto, observando-se a
finalidade do material e, principalmente, os seguintes aspectos:

a) quanto à qualidade: análise da matéria-prima da grama sinté�ca, inclusive em relação ao volume de tufos ,
componentes, controle de qualidade, etc.;

b) quanto ao acabamento: o esmero na fabricação do objeto, a junção dos tapetes da grama sinté�ca, igualdade
das medidas, etc.;

c) quanto à esté�ca: o design, a robustez, os detalhes, etc;

d) quanto à funcionalidade: promover o conforto dos usuários, oferecer caracterís�cas de jogo semelhantes aos
campos de grama natural, etc.

18.2.9. Após análise e parecer do setor requisitante, o Pregoeiro e os membro da Equipe de Apoio emi�rão parecer
conclusivo declarando estar aprovada ou não a AMOSTRA analisada, segundo os critérios estabelecidos.

18.2.10. As despesas decorrentes dessa medida, bem como os outros referentes às AMOSTRAS, correrão por conta das
licitantes.

18.2.11. Se a AMOSTRA não ob�verem aprovação em qualquer um dos fatores especificados acima
será DESCLASSIFICADA.

18.2.12. Na hipótese da AMOSTRA não preencherem os requisitos deste subitem, será examinada a AMOSTRA da
segunda classificada, e assim sucessivamente, para fazê-lo em igual prazo e condições.

18.2.13. A amostra aprovada ficará em poder da SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL,
doravante denominada SEL/DF, para conferência futura do Executor do contrato da prestação do serviço de reparo, com
fornecimento e instalação de grama sinté�ca.

 

19. DA FASE DE HABILITAÇÃO

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

19.2. 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: 

19.2.1. SICAF;



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

19.2.3. 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);

19.2.4. 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).

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

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

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

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

19.4.3. 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.

19.4.4. Se a Licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro voltará para a fase de Julgamento da Proposta
Vencedora na Cláusula Dezessete 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. 

19.4.5. 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.

19.4.6. 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.

19.4.7. 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.

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

 

20. DOS RECURSOS

20.1. 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.

20.2. 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.

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

20.4. As manifestações fora do sistema Comprasnet serão desconsideradas.

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

20.6. 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.

20.7. 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.

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

20.9. 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).

20.10. Os interessados que porventura queiram ter vista do processo licitatório poderão comparecer ao setor de
PREGÃO/SUAG/SEL/DF, 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.

20.11. 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.

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

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

 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/
https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS


21. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:

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

21.2. Na ausência de recurso, caberá ao Pregoeiro adjudicar o objeto e encaminhar o processo devidamente instruído à
autoridade superior, propondo sua homologação.

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

 

22. DA FORMALIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP

22.1. Da formalização:

22.1.1. Após a adjudicação do objeto e a homologação da licitação, o(s) vencedor(es) serão convocados para, no prazo
máximo de 5 (cinco) dias úteis, assinar a Ata de Registro de Preços - ARP visando a execução do objeto desta licitação nos
termos da minuta que integra o ANEXO VIII – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP deste EDITAL.

22.1.2. O prazo para assinar a Ata de Registro de Preços - ARP poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado pela(s) Licitante(s) vencedora(s) durante o seu transcurso e desde que ocorra mo�vo jus�ficado, aceito pela
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL, doravante denominada SEL/DF.

22.1.3. Na assinatura da Ata de Registro de Preços - ARP será exigida a comprovação das condições de habilitação
consignadas neste EDITAL e nos seus ANEXOS I A X, que deverão ser man�das pelo Licitante durante a vigência da ARP.

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

22.1.5. Se a(s) Licitante(s) vencedora(s) se recusar(em) a assinar a ARP ou não comprovar as condições de habilitação
exigidas sem jus�fica�va por escrito, devidamente fundamentada e aceita pelo Subsecretário de Administração Geral da
Secretaria de Esporte e Lazer, doravante denominada SUAG/SEL/DF:

22.1.5.1. Examinará, sem prejuízo da aplicação das sanções administra�vas previstas neste EDITAL e nos seus
ANEXOS I A X e no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, as ofertas subsequentes e a qualificação dos Licitantes, na ordem de
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao EDITAL e nos seus ANEXOS I A X;

22.1.5.2. Definida a melhor proposta, após a negociação direta, declarará o Licitante vencedor para a posterior
convocação para assinar a ARP.

22.1.6. A convocação das Licitantes remanescentes, na forma do subitem 22.1.5.2, observará a margem de preferência
para as en�dades preferenciais (micro e pequenas empresas).

22.2. Do cadastro reserva:

22.2.1. Com fulcro no art. 11 do Decreto distrital nº 39.103/2018, serão registrados na respec�va Ata de Registro de
Preços - ARP os preços e quan�ta�vos dos Licitantes que aceitarem cotar o(s) objeto(s) com preços iguais ao do Licitante
vencedor, na sequência da classificação deste certame. O registro tem por obje�vo a formação de cadastro de reserva,
conforme preceitua o art. 11, § 1º, do Decreto distrital nº 39.103/2018.

22.2.2. A convocação para a manifestação para compor o cadastro reserva ocorrerá por meio do portal
ComprasGovernamentais, em momento anterior à homologação da licitação.

22.2.3. As empresas interessadas deverão se manifestar em campo próprio do sistema. A não manifestação no sistema,
ou mesmo manifestações fora do campo próprio do portal ComprasGovernamentais, implicará na não par�cipação no cadastro
reserva.

22.2.4. Confirmada a par�cipação no cadastro reserva, as cadastradas enviarão a proposta ajustada ao valor do vencedor
e os documentos de habilitação quando forem convocadas para fornecer o objeto registrado.

22.2.5. As Licitantes componentes do cadastro reservam que não honrarem o compromisso de fornecimento assumido
sem jus�fica�va ou com jus�fica�va recusada pela Administração, estarão sujeitas à sanções previstas no Cláusula
DécimaSegunda - (DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS) do Termo de Referência constante do ANEXO I deste EDITAL.

22.3. Da revisão dos preços registrados:

22.3.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços pra�cados no
mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s)
fornecedor(es), observados os termos do Decreto do Distrito Federal nº 39.103/2018.

22.3.2. Caso seja constatado que o preço registrado na Ata de Registro de Preços - ARP é superior à média dos preços de
mercado, o gerenciador solicitará ao(s) fornecedor(es), mediante comunicação formal, redução do preço registrado, de forma a
adequá-lo aos níveis definidos no subitem anterior:

22.3.2.1. Caso o fornecedor não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso assumido e o
gerenciador da Ata de Registro de Preços - ARP convocará os demais fornecedores do cadastro reserva, caso existam,
visando igual oportunidade de negociação.

22.3.2.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado
observará a classificação original.



22.3.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o
compromisso, a SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL, doravante denominada SEL/DF poderá:

22.3.3.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, sem aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos mo�vos e comprovantes apresentados; e

22.3.3.2. Convocar os demais fornecedores do cadastro reserva, caso existam, visando igual oportunidade de
negociação.

22.3.4. Não havendo êxito nas negociações a Administração deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços -
ARP, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

22.4. Do cancelamento:

22.4.1. O registro do fornecedor será cancelado quando:

22.4.1.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços - ARP;

22.4.1.2. Não re�rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem
jus�fica�va aceitável;

22.4.1.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles pra�cados no
mercado; ou

22.4.1.4. Sofrer sanção administra�va cunho efeito torne-o proibido de celebrar Contrato administra�vo com o
Distrito Federal ou a SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL, doravante denominada
SEL/DF. 

22.5. Da u�lização por órgãos ou entes não par�cipantes:

22.5.1. A Ata de Registro de Preços - ARP, durante sua vigência, poderá ser u�lizada por qualquer órgão ou en�dade da
Administração Pública (art. 22, do Decreto distrital nº 39.103/2018), mediante prévia consulta a SECRETARIA DE ESTADO DE
ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL, doravante denominada SEL/DF, desde que devidamente comprovada a vantagem.

22.5.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços - ARP, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações
anteriormente assumidas.

22.5.3. A adesão a esta Ata de Registro de Preços - ARP não poderá exceder, por órgão ou en�dade, a 100% (cem por
cento) do total registrado, conforme previsto no art. 22, § 3º, do Decreto distrital nº 39.103/2018.

22.5.4. O quan�ta�vo total decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços - ARP não poderá exceder ao quíntuplo
registrado, conforme previsto no art. 22, § 4º, do Decreto distrital nº 39.103/2018.

22.5.5. A SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL, doravante denominada SEL/DF somente
autorizará a adesão após a primeira contratação advinda da Ata de Registro de Preços - ARP (art. 22, § 5º, do Decreto distrital nº
39.103/2018), com exceção dos órgãos e en�dades do Distrito Federal.

22.6. Dos acréscimos quan�ta�vos da ARP:

22.6.1. É vedado efetuar acréscimos nos quan�ta�vos fixados pela Ata de Registro de Preços - ARP, inclusive o acréscimo
de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993 (art. 12, § 1º, do Decreto distrital nº 39.103/2018).

22.7. Do Contrato oriundo da ARP:

22.7.1. Os Contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços (SRP) deverão ser assinados no prazo de validade da
Ata de Registro de Preços - ARP, conforme preceitua o art. 12, § 4º, Decreto distrital nº 39.103/2018.

22.7.2. Os Contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços (SRP) poderão ser alterados, observado o disposto no
art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 (art. 12, § 3º, do Decreto distrital nº 39.103/2018).

22.8. Da validade da ARP e do gerenciamento:

22.8.1. A Ata de Registro de Preços - ARP terá a validade de 12 (doze) meses, improrrogáveis, a contar da data de sua
publicação.

22.8.2. A Ata de Registro de Preços - ARP será gerenciada pela Subsecretaria de Administração Geral da Secretaria de
Esporte e Lazer, doravante denominada SUAG/SEL/DF, por meio da Subseção de Registro de Preços.

22.9. Das condições gerais:

22.9.1. A existência de preços registrados não obriga a SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO
FEDERAL, doravante denominada SEL/DF a firmar aquisições e contratações que deles poderão advir, facultando-se a
realização de licitação específica para a aquisição ou contratação pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a
preferência de fornecimento em igual condição.

22.10. Deverão estar incluídas no preço registrado todas as despesas necessárias à prestação do serviço transporte de
pessoas, bem como todas as despesa que incidam ou venham incidir sobre o objeto desta licitação.

 

23. DO CONTRATO:

23.1. Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços - ARP, 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 e nos seus
ANEXOS I A X, que deverão ser man�das pelo Licitante durante toda a vigência contratual.

23.5. O Contrato a ser assinado subordina-se ao Termo Padrão nº 009/2002, em conformidade com o Decreto 23.287 de
17/10/2002 do Distrito Federal, que segue como ANEXO IX deste EDITAL;

23.5.1. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a par�r da data de sua assinatura.

23.5.1.1. A vigência contratual poderá ser prorrogada nas hipóteses previstas no ar�go 57 da Lei nº 8.666/1993.

23.6. Após a celebração do Contrato, a Licitante vencedora deverá, no prazo de 10 (dez) dias corridos, prorrogável por igual
período, prestar uma das seguintes garan�as:

I - caução em dinheiro, ou em �tulos da dívida pública, devendo estes ter sido emi�dos sob a forma escritural, mediante registro
em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; (redação dada pela Lei nº 11.079, de 2004);

II - seguro-garan�a; ou,

III - fiança bancária.

23.6.1. Caberá ao contratado optar por uma das modalidades de garan�a acima, no percentual de 3% (três por
cento) do valor do Contrato.

23.6.2. A garan�a deverá ter validade igual ou superior a 90 dias após a vigência do Contrato.

23.6.3. Caso a Contratada opte pela caução em dinheiro, a empresa deverá realizar TED ou depósito para a
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, CNPJ 00.394.684/0001-53, no Banco Regional de Brasília (BRB)
Agência 100; Conta 800482-8.

23.6.4. Toda e qualquer garan�a prestada pela Licitante vencedora:

23.6.4.1. somente poderá ser levantada 90 (noventa) dias após a ex�nção do Contrato, e quando em dinheiro,
atualizada monetariamente;

23.6.4.2. poderá, a critério da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal, doravante
denominada SEL/DF, ser u�lizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obrigações
contratuais, sem prejuízo da indenização eventualmente cabível. Nesta hipótese, no prazo máximo de 15 (quinze)
dias corridos após o recebimento da no�ficação regularmente expedida, a garan�a deverá ser recons�tuída;

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

23.6.4.4. Nos casos de alterações contratuais que promovam acréscimos ao valor inicialmente contratado, a
garan�a prestada deverá ser reforçada e/ou renovada.

23.6.4.5. A garan�a prestada deverá ser comprovada junto a Subsecretaria de Administração Geral da
Secretaria de Esporte e Lazer, doravante denominada SUAG/SEL/DF no prazo de 10 (dez) dias corridos após a
assinatura do Termo de Contrato, conforme previsto no Termo de Referência, ANEXO I deste EDITAL.

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

23.8. 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.

23.9. 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 nº 26.851/2006.

23.10. 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.

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

23.12. 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.

23.13. Será designado um Executor, ou uma Comissão Executora de Contrato, que terá as atribuições con�das na Lei
8.666/1993 e no Decreto distrital nº 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.

23.14. 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 Lei nº 8.666/1993.

23.15. 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).

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

 

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.

24.2. Observado o interregno mínimo de um ano a par�r da data limite para apresentação da proposta, o Contrato
celebrado poderá, à pedido da empresa, ter seu valor anualmente reajustado, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
– IPCA (art. 2º do Decreto distrital nº 37.121, publicado no DODF nº 31, de 17 de fevereiro de 2016), ou aquele que vier a subs�tuí-lo,
apurado durante o período.

24.3. O prazo para a CONTRATADA requerer o reajuste contratual es�pulado no item acima ex�nguir-se-á:

24.3.1. com o fim do prazo de vigência, momento em que ocorrerá a preclusão temporal; ou

24.3.2. com a formalização após o interregno mínimo de um ano de Termo Adi�vo de alteração quan�ta�va/qualita�va
ou de revisão contratual, momento em que ocorrerá a preclusão consuma�va.

24.3.3. Os efeitos financeiros decorrentes do reajuste contratual vigorarão a par�r da data do pedido.

 

25. DOS ADITAMENTOS CONTRATUAIS

25.1. 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;

25.2. 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.

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

 

26. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

26.1. O acompanhamento e a fiscalização da aquisição dos materiais consistem na verificação da conformidade do
fornecimento, 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° 8.666/1993 e dos Decretos n° 32.598/2010 e n° 32.753/2011.

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

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

26.4. AA execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que
compreendam a mensuração dos seguintes aspectos, quando for o caso:

I - os resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação dos prazos de execução e da qualidade
demandada;

II - oo cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; e

III - a sa�sfação do público usuário.

26.5. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela contratada, ensejará a aplicação de sanções
administra�vas, previstas neste EDITAL e nos seus ANEXOS I A X e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual,
conforme disposto nos Arts. 77 e 87, da Lei nº 8.666, de 1993.

26.6. Não obstante a contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todo o objeto deste EDITAL e dos
seus ANEXOS I A X, 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.

26.7. Cabe ao Fiscal do Contrato observar o efe�vo cumprimento do disposto no Art. 13, da Lei Distrital nº 6.112/2018.



26.8. 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.

26.9. 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.

26.10. 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.

26.11. 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.

 

27. DA VISTORIA

27.1. A Contratada poderá fazer um reconhecimento no local antes da implementação do módulo espor�vo, 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 do objeto, em consonância com o entendimento do
Tribunal de Contas do Distrito Federal (Decisões nos 1.443/2011, 3.119/2011 e 4.117/2011 do TCDF).

 

28. DOS LOCAIS, DO RECEBIMENTO E DO PRAZO PARA A IMPLANTAÇÃO DOS CAMPOS SINTÉTICOS:

28.1. Os locais de implantação dos Campos Sinté�cos serão indicados no momento da contratação.

28.2. Os Campos Sinté�cos deverão ser entregues no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a par�r da assinatura
do instrumento de contrato.

28.3. Com o obje�vo de verificar sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referencia, o
recebimento dos campos será realizado:

28.3.1. Provisoriamente, no ato da entrega, para posterior verificação da conformidade do produto com as
especificações constantes do Termo de Referência - ANEXO I, e deste EDITAL.

28.3.2. Defini�vamente, em até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento provisório e instalação, mediante termo
circunstanciado, após verificar que o produto entregue possui todas as caracterís�cas consignadas, no que tange a quan�dade
solicitada e qualidade do produto especificada, conforme este Termo de Referência/edital.

28.4. Os materiais u�lizados na instalação deverão ser novos e de primeiro uso.

28.5. Os materiais que forem entregues em desacordo com o especificado deverão ser subs�tuídos pela contratada em até
05 (cinco) dias corridos e o seu descumprimento poderá acarretar sanções conforme previsto na legislação vigente.

28.6. Em caso de prorrogação do prazo de entrega, este poderá ser feito uma única vez, por prazo não superior a 07 (sete)
dias corridos. Deverá ser feito por escrito, jus�ficadamente, antes de seu vencimento, comprovando que não houve culpa do
fornecedor no descumprimento do prazo contratual.

28.7. Caso após o recebimento provisório constatar-se que os materiais 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.

28.8. 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.

28.9. A entrega/instalação deverá ser realizada diretamente nos locais indicados pela Secretaria de Estado de Esporte e
Lazer do Distrito Federal.

 

29. DO PAGAMENTO:

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

29.1.1. 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;

29.1.2. 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;

29.1.3. 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;

29.1.4. 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).

29.2. Para as comprovações elencadas no item 28.1., serão aceitas cer�dões posi�vas com efeito de nega�va.

29.3. Os documentos elencados no item 28.1., poderão ser subs�tuídos, no todo ou em parte, pelo SICAF.

http://www.tst.jus.br/certidao
https://www.site.fazenda.df.gov.br/


29.4. 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).

29.5. As Notas Fiscais emi�das com dados (razão social ou CNPJ) divergentes dos informados no item 28.4., não serão
aceitas.

29.6. 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.

29.7. 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.

29.8. 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);

29.9. 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).

29.10. 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.

29.11. 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).

29.12. 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.

29.13. 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).

29.14. 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).

29.15. Excluem-se das disposições do item 28.13.:

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.

29.16.  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:

29.16.1. 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.

29.16.2. 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.

29.16.3. 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>.

 

30. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

30.1. OO 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).

30.2. 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.

30.3.  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.

30.4.  As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

30.5. 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.

https://www.site.fazenda.df.gov.br/


30.6. 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.

30.7. 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.

30.8. Da Advertência:

30.8.1. 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.

30.9. Da Multa:

30.9.1. 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.

30.9.2. 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.

30.9.3. 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.

30.9.4. 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.

30.9.5. 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.

30.9.6. 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 29.6. e observado o princípio da proporcionalidade.

30.9.7. 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 29.8.1.

30.9.8. A sanção pecuniária prevista no inciso IV do subitem 29.9.1. não se aplica nas hipóteses de rescisão contratual
que não ensejam penalidades.

30.10. Da Suspensão:

30.10.1. 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;

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;

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

30.10.3. 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.

30.11. Da Declaração de Inidoneidade:

30.11.1. 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.

30.11.2. 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.

30.11.3. 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.

30.12. Das Demais Penalidades:

30.12.1. 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.

30.13. Do Direito de Defesa:

30.13.1. 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.

30.13.2. 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.

30.13.3. 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;

30.13.4. 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.

30.13.5. Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal as sanções aplicadas com
fundamento nos subitens 29.6 e 29.7 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.

30.14. Do Assentamento em Registros:

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

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

30.15. Da Sujeição a Perdas e Danos:

30.15.1. 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.

30.16. Disposição Complementar

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

 

31. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

31.1. 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.

31.2. A anulação da licitação induz à do Contrato.

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

31.4. 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.

31.5. 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.

31.6. 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

31.7. 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.

31.8. 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.

31.9. 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.

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

31.11. 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.

31.12. 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.

31.13. 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,

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/


www.esporte.df.gov.br (clicar em “transparência > licitações”)

31.14. 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).

31.15. O pedido de vista deverá ser protocolado diretamente no setor de PREGÃO/SUAG/SEL/DF, 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.

31.16. 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

31.17. 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.

31.18. 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.

 

32. ANEXOS

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

32.1.1. ANEXO I –  TERMO DE REFERÊNCIA; 

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

32.1.3. ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO – ATENDIMENTO DA LEI DISTRITAL Nº 4.770/2012 (SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL); (NO ARQUIVO - PROPOSTA DE PREÇOS)

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

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

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

32.1.7. ANEXO VII - 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)

32.1.8. ANEXO VIII – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP;

32.1.9. ANEXO IX – MINUTA DO CONTRATO, NOS TERMOS DO PADRÃO N.º 009/2002;

32.1.10. 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,  03 de março de 2022.

 

CLEMILTON OLIVEIRA RODRIGUES JÚNIOR

Subsecretário de Administração Geral

 

 

 

 

ANEXO I

 TERMO DE REFERÊNCIA  

(DOCUMENTO A CARGO DO SETOR REQUISITANTE)

(Id. SEI/GDF n.º 79313460)

 

 

 

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


 

A N E X O 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:  Registro de preços para a implantação e instalação de 20 (vinte) módulos espor�vos móveis (campos sinté�cos de futebol
society) em tamanho oficial (tamanho do campo 22 x 42m), com arquibancada, estrutura de alambrados, fornecimento de energia
fotovoltaica e dos equipamentos necessários para a prá�ca de futebol (tamanho final do módulo 27 x 50m), a fim de proporcionar
à população do Distrito Federal espaços espor�vos e de lazer.

 

Proposta  que  faz  a  empresa  _______________________________,  inscrita  no  CNPJ  n.º  _________________________  e
 inscrição  estadual  n.º__________________,  estabelecida  no(a)  _______________________________________,  para  o Registro
de Preços para a implantação e instalação de 20 (vinte) módulos espor�vos móveis (campos sinté�cos de futebol society) em
tamanho oficial (tamanho do campo 22 x 42m), com arquibancada, estrutura de alambrados, fornecimento de energia fotovoltaica
e dos equipamentos necessários para a prá�ca de futebol (tamanho final do módulo 27 x 50m), a fim de proporcionar à população
do Distrito Federal espaços espor�vos e de lazer, 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 SRP n.º 002/2022 – SUAG/SEL/DF.

 

Nossa Proposta de Preços para a implantação e instalação de 20 (vinte) módulos espor�vos móveis (campos sinté�cos de futebol
society) em tamanho oficial (tamanho do campo 22 x 42m), com arquibancada, estrutura de alambrados, fornecimento de energia
fotovoltaica e dos equipamentos necessários para a prá�ca de futebol (tamanho final do módulo 27 x 50m):

 

Descrição Detalhada do Objeto Unidade Valor Unitário
Es�mado

Valor Total
Es�mado

Quadra de futebol society, em grama sinté�ca, com dimensão
total de 22m X 42m, além do fechamento com alambrado,
arquibancada, iluminação em LED e Kit Solar de energia.

 

A. Quadra de Grama Sinté�ca

A quadra será instalada com Grama Sinté�ca Espor�va uniforme e
sem imperfeições de forma a permi�r o maior deslizamento da
bola.

Fios deverão ser produzidos em polie�leno cem por cento virgem,
monofilamento, com tratamento especial contra raios UV
(ultravioleta) e base de proteção, seguindo rigorosamente os
padrões para Futebol Society, em conjunto com o sistema de
amortecimento, para proporcionar um excelente amortecimento
de impactos, auxiliando na prevenção de lesões e propiciando
maior conforto ao atleta.

O local de instalação do objeto será limpo e plano, com resistência
do solo de no mínimo 200 KN/m2.

 

B. Grama sinté�ca

A grama a ser fornecida e instalada deverá observar as seguintes
especificações:

I. Produto: Manta com fios em 100% polie�leno

II. Dimensão do gramado sinté�co: 22x42 metros

III. Altura mínima dos fios (tufos): 50 (cinquenta) milímetros

20 (vinte)
unidades

R$ 790.000,00

(setecentos e
noventa mil

reais)

R$
15.800.000,00

(quinze milhões
e oitocentos mil

reais)



IV. Tipos dos fios: Monofilamento de polie�leno, cor verde, com
linhas demarcatórias recortadas, cor branco, com largura de 10 cm
para marcação das linhas de futebol society

V. Título dos fios: mínimo de 8.800 (oito mil e oitocentos) DTex

VI. Escartamento máximo de tecimento: 17 (dezessete) milímetros

VII. Tufos por metro quadrado: mínimo de 9.000 pontos por metro
quadrado

VIII. Base da grama sinté�ca: Tela Dupla (polipropileno mais não
tecido) com látex

IX. Garan�a mínima: 5 anos

As caracterís�cas técnicas da grama sinté�ca tais como �po, altura
e �tulos de fios, deverão ser comprovadas, através de ensaios
realizados por laboratórios capacitados (IPT ou INMETRO).

Os laudos deverão ser fornecidos juntamente com a proposta de
preços.

 

C. Equipamentos para futebol

Deverá ser fornecido um par de traves com dimensão de 4,00 x
2,20 m, ou seja, quatro metros de largura por dois metros e vinte
cen�metros de altura.

As traves serão fabricadas em tubo redondo com diâmetro de
quatro polegadas (4”), espessura de parede de 3 (três) milímetros,
com buchas ou base adequada para fixação, pintado com �nta
epóxi, adequada para uso externo.

As traves deverão ser fixadas por quatro pontos de ancoragem aos
painéis do alambrado para evitar sua remoção, bem como evitar
eventual queda sobre os atletas, garan�ndo a segurança no uso do
equipamento.

A fixação das traves deverá apresentar resistência entre o painel
alambrado e a trave de futebol e seus fixadores de uma carga
mínima de 2.000 kgf, comprovada através de ensaios realizados
por laboratórios capacitados (IPT ou INMETRO), que serão
fornecidos juntamente com a proposta.

Deverá ser fornecido, também, um par de redes de fio de nylon na
cor branca, com dimensão compa�vel com a das traves.

 

D. Estrutura de Alambrados

Contornando a quadra de grama sinté�ca, deverá ser instalada
uma estrutura metálica com alambrados. 

A altura nas laterais do campo deve ser de 2,50 m (dois metros e
cinquenta cen�metros), exceto nos vér�ces que serão compostos
com painéis de 2,00 m (dois metros) de largura, com altura de 4,80
m (quatro metros e oitenta cen�metros). Nos fundos da quadra, a
altura final do alambrado deverá ser de 4,80 m (quatro metros e
oitenta cen�metros).

A estrutura do alambrado será composta de tubos de aço carbono,
galvanizado a fogo, com paredes de 2,00 mm (dois milímetros) de
espessura, com seções quadradas de 50 mm (cinquenta
milímetros).  

O painel de alambrado deverá possuir perfis dobrados enrijecidos
para proteção do atleta em todo seu contorno, garan�ndo que não
haverá cantos ou sobressaltos perfurocortantes, fabricado em aço
carbono, galvanizado a fogo, com espessura mínima de 1,50 mm
(um milímetro e quinhentos micrometros) e seção mínima de 50
mm (cinquenta milímetros), sendo seu comprimento conforme a
extensão do painel. A parte interna do perfil deve conter fixadores
para fixação das telas de modo que nenhuma parte ou vér�ce
apresente partes pon�agudas ou sobressalentes que possam
causar ferimentos aos usuários ou prejudicar a segurança da
estrutura. 



O conjunto do perfil deve ter uma tampa removível fabricada em
aço carbono, galvanizado a fogo, com espessura mínima de 1,50
mm (um milímetro e quinhentos micrometros) e seção mínima de
50 mm (cinquenta milímetros) permi�ndo melhor acabamento e
segurança no conjunto de alambrados. 

Em função da tampa removível, as telas de cada painel poderão
ser subs�tuídas a qualquer momento no local, sem a necessidade
de remoção completa do painel, permi�ndo uma manutenção
rápida e com baixo custo. O método de subs�tuição da tela não
pode danificar a galvanização, devendo ser garan�da sua
integridade. 

Ao mesmo tempo a tampa do perfil enrijecido deve ter uma
resistência mínima entre a tampa de fixação e o perfil de 200 kgf
(duzentos quilogramas força) sem rompimento, comprovado
através de ensaios realizados por laboratórios capacitados (IPT ou
INMETRO).

A tela para alambrado deverá ter malha losangular, com mínimo
de 2.1/2" (duas polegadas e meia), fabricada com arame
galvanizado número 12 (doze), medindo 2,77 mm (dois milímetros
e setecentos e setenta micrometros), com reves�mento em PVC
autoaderente na cor azul e diâmetro final de 3,80 mm (três
milímetros e oitocentos micrometros).

Deverá ser fornecido, também, um portão em aço carbono,
galvanizado a fogo, com estrutura similar à do alambrado, com
fecho zincado e dobradiças, instalado próximo à linha central da
quadra, para garan�r o acesso ao interior da quadra.

Os fixadores devem garan�r a total integridade e durabilidade à
estrutura, com parafusos sextavados de aço zincado, porca e
arruela de pressão, fixadores produzidos em chapas de aço
carbono, galvanizados a fogo, com seção retangular de 50 x 180
mm (cinquenta por cento e oitenta milímetros), espessura de 5,00
mm (cinco milímetros), para ligação da estrutura em todo o
contorno da quadra. 

O tratamento das super�cies de aço carbono deve ser de alta
resistência com cobertura mínima de 75 micrometros e com
garan�a mínima de cinco anos.

A estrutura deverá possuir travessas (mão francesa) nos vér�ces
da estrutura fixadas no angulo de 45º para garan�r o seu
travamento.

O alambrado deve ser do �po autoportante, fixado independente
de estrutura de fundação, garan�ndo a sua mobilidade, caso seja
necessária sua remoção para outra localidade. A estrutura de
sustentação das arquibancadas servirá de base para garan�r a
estabilidade da estrutura do alambrado.

 

E. Iluminação Projetor LED:

A iluminação do equipamento tem por obje�vo facilitar a prá�ca
de esportes pela comunidade também no período noturno. Para a
iluminação deste espaço será u�lizada a técnica de iluminação por
projeção, não devendo ter cabos e fios aparentes, para tanto,
todos os cabos devem ser embu�dos na estrutura da
arquibancada em perfil de alumínio fixados sobre os painéis de
alambrado em toda a extensão da quadra onde se fizer
necessário. 

Para iluminação deste equipamento, está prevista a instalação de
14 (doze) projetores �po LED, sendo: 

I. 08 projetores laterais; e

II. 06 projetores nos vér�ces do alambrado.

O projetor de LED para iluminação do equipamento deverá possuir
grau de proteção IP-66 total, filtro de bronze sinterizado para
equilíbrio das pressões, pintura eletrostá�ca na cor cinza Munsell



N 6,5, potência de 120W (±5%), fluxo luminoso mínimo de 10.850
lumens, fator de potência ≥ 0,95, THD ≤ 10%. 

O projetor deverá ter protetor de surto adicional para o driver e
LED, que deverá suportar impulsos de tensão de pico de 10.000
±10% V (forma de onda normalizada 1,2/50 µs) e corrente de
descarga de 10.000A (forma de onda normalizada 8/20 µs), no
modo diferencial (L1-Terra, L1-L2/N, L2/N-Terra), e surtos de até 12
kA, ligado em serie proporcionando maior segurança ao projetor,
abrindo o circuito na queima do SPD, evitando danos maiores e
deixando o projetor apagado para fácil iden�ficação do mesmo
para a sua manutenção. 

O driver deverá possibilitar dimerização por sinal 0-10V ou PWM,
por meio de sistema de telegestão. O driver deverá ser alojado
internamente no projetor. O aro deverá ser fixado por meio de
parafusos ao corpo dissipador, fabricado em liga de alumínio
injetado alta pressão, com alta resistência mecânica. LED com
lente primária em polímero com ângulo de 60º ou 15º e lente
secundária em vidro plano temperado com resistência ao impacto
mecânico IK-08. 

O sistema térmico do projetor deverá ocorrer através do corpo
com aletas dissipadoras, garan�ndo a estabilização térmica de
operação no ponto de junção do Led. 

O projetor deverá ter junta de vedação fabricada em silicone
resistente à 

altas temperaturas, com dureza e formato que garanta o grau de
proteção mínimo IP-66 total, prensa cabo ou passa fio IP-66 na
passagem da fiação da rede, evitando danificar a fiação e
mantendo o grau de proteção, cabo de ligação a rede em material
PP 3x1.5mm² 105°C em conformidade com a norma ABNT. 

A fixação do projetor deverá ser através de suporte �po “U”, que
permite movimentos ver�cais, fabricado em chapa de aço
galvanizado. Manutenção facilitada, por meio de conectores com
engate rápido ou de torção e parafusos zincados.

O projetor deverá atender aos ensaios relacionados em
conformidade a Portaria 20 INMETRO e deverão ser executados
por laboratório acreditado INMETRO.

Os ensaios deverão ser de: 

A.1 Resistência ao carregamento ver�cal e horizontal,

A.3-Grau de proteção, 

A.9.4-Proteção contra impactos mecânicos externos, (absorvendo
o impacto da bola)

A.9.3-Resistência à vibração.

A u�lização de equipamentos aprovados pelas normas técnicas
ABNT e com cer�ficado do INMETRO são obrigatórias.

 

F. Arquibancadas

As estruturas de sustentação das arquibancadas serão produzidas
em tubos de aço carbono galvanizado, fabricados com paredes de
mínimo de 2,00 mm (dois milímetros) de espessura, tratamento
contra corrosão e seções de mínimo de 50 x 50 mm (cinquenta
milímetros por cinquenta milímetros). 

Deverão ser autoportantes e fixados independente de estrutura de
fundação. 

O conjunto de arquibancadas servirá de apoio e base para dar
estabilidade à estrutura dos alambrados supracitados.

Devem ser instaladas 08 (oito) estruturas de arquibancada com
dois patamares de assentos para visitantes, sendo o patamar
inferior com espaço para assento e suporte de pês do assento
superior e o patamar superior com espaço para assento.



As arquibancadas serão instaladas com a seguinte configuração e
dimensão (largura x profundidade):

I. 04 (quatro) arquibancadas laterais com 6,00 x 2,00 m (seis
metros por dois metros); e

II. 04 (quatro) arquibancadas de fundo com 4,00 x 2,00 m (quatro
metros por 2 metros).

Os módulos da arquibancada, deverão ter todas as soldas feitas
em MIG/MAG e após prontos, deverão receber galvanização a fogo
(zincagem por imersão a quente). 

Os materiais devem apresentar grande durabilidade contra a
corrosão e baixo custo de manutenção.

Os assentos serão de madeira ecológica de polipropileno reciclado
com comprovação de densidade superior a 1,15g/cm3. Deve ser
de grande durabilidade contra intempéries. Prever guarda corpo
para o patamar superior da arquibancada, totalizando 80 metros
lineares de assentos divididos em 2 patamares e fixadas a estas
estruturas. As estruturas que formam as arquibancadas servirão de
suporte para as laterais dos alambrados, dispensando qualquer
�po de fixação no solo. O alambrado nestas laterais deverá ter dois
metros e cinquenta (2,50) cen�metros de altura.

 

G. Kit de Energia Elétrica Fotovoltaica

Visando garan�r a autonomia elétrica do equipamento, será
fornecido e instalado um sistema de geração de energia elétrica
fotovoltaica, atendendo a iluminação da quadra.

O sistema deverá obedecer às normas vigentes, inclusive as da
concessionária local.

Todos os materiais necessários para a perfeita instalação do
sistema de geração de energia fotovoltaica deverão ser fornecidos
pela empresa, destacando-se, entre outros:

I. Módulo fotovoltaico;

II. Estrutura de suporte/fixação;

III. Circuitos elétricos em CC e AC;

IV. Inversores; e

V. Quadros elétricos de proteção, seccionamento e comando (em
CC e AC).

 

a) Sistema fotovoltaico (lado CC)

O sistema deverá ser ligado à rede elétrica bifásica ou trifásica de
baixa tensão.

Deverá ser instalado um sistema de 13,2kWp de potência,
conforme detalhamento abaixo: 

I. 02 inversores 6.0-1 KW 180-270V;

II. 16 módulos fotovoltaicos 330Wp;

III. 02 String Box 2 entradas / 2 saídas;

IV. Estrutura em alumínio para fixação dos módulos;

V. Disposi�vos de proteção; e

VI. Cabeamento, conectores, caixas e demais itens necessários.

O sistema será instalado na estrutura metálica da quadra,
seguindo a inclinação de 15º.

Os módulos fotovoltaicos deverão possuir uma tensão de circuito
aberto de 45,9V, tensão de operação 37,7V. 

O inversor solar deverá ter padrões de qualidade suficientes para
que possa ser u�lizada na instalação e conectada à rede elétrica da
concessionaria. Dessa forma, deve ser u�lizado um inversor da
Fronius PRIMO 6.0-1 KW ou similar que atende todas as normas
exigidas pelas normas das concessionárias.



 

b) Elétricas do lado AC

Deverá ter uma rede de dutos, caixas e acessórios para os circuitos
elétricos (AC), desde a saída dos inversores até o ponto de conexão
com a rede elétrica conectada à concessionária. 

Todos os condutores/fiações elétricas serão do �po flexíveis, e
atenderão às normas da ABNT, com Selo de Conformidade do
INMETRO (NBR), comprovando sua qualidade e com suas
caracterís�cas impressas na sua capa isolante. Terão isolação
classe 450/750V e 0,6-1KV, nas bitolas mínimas de 2,5 mm2. 

A fiação será sempre protegida mecanicamente por eletrodutos e
caixas, não se permi�ndo a sua exposição no ambiente. 

Emendas da fiação serão sempre executadas em caixas de
passagem, isoladas através de fita auto fusão e fita isolante
an�chamas, não se admi�ndo emendas no interior de eletrodutos
e mesmo eletrocalhas/canaletas.

Toda a fiação elétrica de distribuição deverá ser iden�ficada
através de cores, tomando-se para tal as indicações: Fases: preto,
branco, vermelho; Neutro: azul-claro; e Terra: verde.

Todos os circuitos elétricos serão devidamente iden�ficados
através da colocação de plaquetas acrílicas numeradas no espelho
interno dos Quadros de Distribuição. As fiações serão
iden�ficadas, junto aos disjuntores e barramento neutro, através
de anilhas plás�cas numeradas, devendo o resumo ser afixado na
tampa.

 

c) Especificações técnicas de materiais e produtos

I. Produto: eletroduto metálico com acessórios

Tipo: eletroduto de ferro galvanizado à fogo classe média, em
barra de 3 metros, rosqueável, com luvas e curvas de raio longo
(raio igual ou superior a dez vezes o seu diâmetro interno) – NBR
5624/93. 

II. Produto: caixa de passagem 

Tipo: em alumínio fundido, dimensões indicadas em projeto,
conforme a aplicação. 

III. Produto: condutores de energia (AC) 

Tipo: cabos de cobre eletrolí�co, têmpera mole, flexíveis, com
isolação de PVC não propagante à chama ou de gases tóxicos,
classe de isolação 0,6/1 kV – 70°. (NBR 6880/7288).

Tipo: fios e cabos de cobre eletrolí�co, têmpera mole, flexíveis
(encordoamento classe 4) com isolação de PVC não propagante à
chama ou de gases tóxicos, classe de isolação 450/750 V – 70°.
(NBR 6880/6148).

 (com Selo de Conformidade do INMETRO).

IV. Produto: disjuntor 

Tipo: Disjuntor de atuação lenta (curva C), 63A/250V/60Hz (IEC
60947-2).

Aplicação: Proteção dos circuitos elétricos, instalados no interior
do quadro de distribuição. 

V. Produto: conduletes

Tipo: conduletes em alumínio fundido, para passagem/saída de
cabeamento. 

VI. Produto: terminal e luva de compressão 

Corpo: cobre eletrolí�co com recobrimento superficial em estanho
por processo de eletrodeposição, dimensões conforme a bitola do
condutor 

Caracterís�cas: indicação da matriz em baixo relevo, janela de
inspeção para verificação da correta introdução do cabo,



compressão com alicate manual ou hidráulico, de fácil aplicação,
com deformação circunferencial ou hexagonal. Referência: modelo
YAL e YSL (BURNDY) ou similar.

VII. Produto: quadro elétrico 

Tipo: em chapa metálica, com barramento trifásico de neutro e de
terra, grau de proteção IP55, de sobrepor ou embu�r. 

VIII. Produto: protetor contra surtos

Tipo: Supressor de transientes �po varistor, conforme projeto, para
fixação em quadro 

IX. Produto: seccionador 

Tipo: Tensão máxima de trabalho 1500Vcc, corrente nominal 40A. 

X. Produto: cabos fotovoltaicos 

Tipo: Cabo unipolar de potência, flexível, com condutor de cobre
estanhado, têmpera mole, classe de encordoamento 5, isolação
em composto termofixo livre de halogênio, cobertura em
composto termofixo livre de halogênio com resistência a raios UV,
temperatura de 90oC, classe de tensão de 1,8kV cc.

XI. Produto: módulo fotovoltaico 340Wp

Tipo: Módulo fotovoltaico, com potência de 340Wp, 72 células de
158,75x158,75mm, vidro de 3,2mm de espessura, perfil de
alumínio anodizado de 40mm, 5 barramentos, tolerância de
potência de 0~+5W, tecnologia de silício policristalino, caixa de
junção IP67 para 1500Vcc com 3 diodos de by-pass, cabo com
seção de 4mm2.

Cer�ficação: Classificação Energé�ca A (INMETRO)

XII. Produto: protetor contra surtos fotovoltaicos 

Tipo: Tensão nominal de 1000Vcc, corrente de descarga 40KA, �po
2, cer�ficações IEC 61643-1 / EN 61643-11. 

XIII. Produto: inversor solar

O inversor tem por finalidade converter a corrente con�nua gerada
pelo painel fotovoltaico em corrente alternada, com padrões de
qualidade suficiente para que possa ser u�lizada na instalação e
conectada à rede elétrica da concessionaria. Será u�lizado um
inversor Fronius modelo PRIMO 6.0-1 KW ou similar que atende
todas as normas exigidas pela Norma GED-15303 - Conexão de
Micro e Mini Geração Distribuída Sob Sistema de Compensação de
Energia Elétrica.

XIV. Produto: caixa de proteção CC ou string box 

O quadro de proteção de corrente con�nua do sistema FV, além de
possuir os fusíveis para a conexão das strings, incorpora um
interruptor seccionador de desconexão CC e o disposi�vo de
proteção de surto. 

Para esse projeto, aplica-se quatro stringbox, sendo cada uma
composta por 1 entrada e 1 saída ou duas stringbox sendo cada
uma composta por 2 entradas e duas saídas.

O quadro de proteção CC pode ter a função da caixa de strings. No
mesmo quadro deve estar presente o barramento de aterramento,
necessário para coletar as ligações à terra das estruturas metálicas
e carcaças dos módulos FV. 

O interruptor seccionador de desconexão é necessário na
manutenção dos Sistemas FV, permi�ndo a desconexão dos
módulos para garan�r a segurança durante manutenções nas
instalações e nos inversores. 

A barra de aterramento do quadro de proteção pode ser
conectada à terra ou ao condutor do equipotencial da instalação
elétrica.

Será instalada na porta da caixa de medição, uma placa de
advertência com os seguintes dizeres: “CUIDADO - RISCO DE
CHOQUE ELETRICO - GERACAOPROPRIA” conforme a GED-13.



 

d) Dimensionamento es�mado do sistema

I. Es�ma�va de consumo de energia elétrica da quadra:

Serão 14 luminárias em LEDs de 150W, totalizando 2.100W.
Es�mando um funcionamento diário de 6 horas, durante 30 dias
por mês, teremos sua u�lização por 180 horas mensais. Assim, o
consumo total do mês será, aproximadamente de: 2,1kW x
180horas = 378 kWh/mês.

II. Es�ma�va mínima de geração de energia elétrica pelo sistema
fotovoltaico:

A geração de energia pelo sistema fotovoltaico depende de
diversos fatores, porém pode ser adotada uma média mínima
mensal de geração de 500 kWh/mês, ob�da através de simulação
computacional para uma localidade genérica em coordenadas
geográficas aproximadas, com o sistema proposto.

III. Es�ma�va mínima do saldo mensal de geração de energia:

Dessa forma, deverá ser es�mado que o sistema poderá gerar um
saldo mínimo de  120kWh/mês, permi�ndo agregar mais pontos
de iluminação ao redor do equipamento ou até ser rever�do em
saldo para compensação, conforme legislação vigente.

 

 

Nosso preço total para o item é de R$ _______,____ (___________________________), já inclusos todos os custos necessários tais
como mão-de-obra, impostos e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre à prestação do serviço de
serralheria para reparo, incluindo subs�tuição e instalação, da estrutura dos alambrados das quadras poliespor�vas localizadas em
todo o Distrito Federal, 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.

 

A implantação e instalação dos módulos espor�vos serão executadas no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, nas quan�dades
determinadas pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal – SEL/DF, contados da assinatura do Contrato ou do
recebimento da Nota de Empenho, quando não houver a formalização do instrumento de Contrato.

 

Declaro que fornecerei os materiais comprovadamente novos e sem uso, uma vez que não será aceito material/equipamento ou
peça recondicionado, reu�lizado ou reformado.

 

Declaro que os materiais/serviços constantes deste EDITAL e nos seus ANEXOS I A X, terão a garan�a conforme estabelecido no item
7. DA GARANTIA DO PRODUTO, do Termo de Referência constante do ANEXO I. 

 

Declaro que no preço ofertado estão incluídas todas as despesas rela�vas a implantação e instalação de 20 (vinte) módulos
espor�vos móveis (campos sinté�cos de futebol society) em tamanho oficial (tamanho do campo 22 x 42m), com arquibancada,
estrutura de alambrados, fornecimento de energia fotovoltaica e dos equipamentos necessários para a prá�ca de futebol (tamanho
final do módulo 27 x 50m), conforme o Termo de Referência (ANEXO I),  tais como encargos sociais e/ou de qualquer natureza,
tributos, ou outras despesas que direta ou indiretamente, incidam sobre o objeto da licitação.

 

Declaro 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)



 

 

 

 

A N E X O III

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 SRP n.º 002/2022 – 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 SRP n.º 002/2022 – 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)

 

 

 

 

A N E X O IV

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 SRP n.º 002/2022 – 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 em atendimento ao edital em referência ao Itens
10.4.1.3.2.2 a 10.4.1.3.2.5 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)

 

 



 

 

 

A N E X O V

DECLARAÇÃO DE GARANTIA CONTRATUAL

(ESPECÍFICA PARA MEI – MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL)

(Papel Timbrado da Licitante)

(ARQUIVO - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO)

 

 

Ref.: Pregão Eletrônico SRP n.º 002/2022 – 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 SRP n.º 002/2022 – 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 03% (três por cento) do VALOR TOTAL GLOBAL do futuro contrato, 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

 

 

 

 

A N E X O VI

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 SRP n.º 002/2022 – 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 SRP n.º002/2022 –
SUAG/SEL/DF.



 

ORGAO/ENTIDADE:  

PROCESSO:  

MODALIDADE DE LICITACAO:  

NUMERO DA LICITACAO:  

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)

 

 

 

 

A N E X O VII

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 SRP n.º 002/2022 – SUAG/SEL/DF.

 

Ao Pregão Eletrônico SRP n.º 002/2022 – 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 SRP n.º 002/2022 – 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.

 

______________________________________________

(Representante legal)

(CARIMBO DO CNPJ DA LICITANTE)

 

 

______________________________________________

XXXXXXXXXXXXXX

CONTADOR CRC/XX 0000/00

CPF: nº XXX.XXX.XXX-XX

(CARIMBO DO CONTADOR)

 

 

 

 

 

ANEXO VIII

 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP N.º XXX/2022 - SEL/DF.

Processo SEI nº 00220-00005753/2021-87

 

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 ato representado pelo ____________________________________,
portador do RG n.º ______________ e do CPF n.º _________________________, (CARGO QUE OCUPA), nos termos da Lei nº
10.520/2002, do Decreto Federal nº 10.024/2019, do Decreto distrital nº 40.205/2019, do Decreto distrital nº 39.103/2018,
aplicando-se subsidiariamente as normas constantes da Lei nº 8.666/1993 e suas modificações de acordo com o Pregão Eletrônico
SRP nº 002/2022, conforme consta no Processo SEI nº 00220-00005753/2021-87, RESOLVE registrar o(s) preço(s) oferecido(s) pela(s)
empresa(s) _________, CNPJ nº ______________, obje�vando o registro de preços para para a implantação e instalação de 20
(vinte) módulos espor�vos móveis (campos sinté�cos de futebol society) em tamanho oficial (tamanho do campo 22 x 42m), com
arquibancada, estrutura de alambrados, fornecimento de energia fotovoltaica e dos equipamentos necessários para a prá�ca de
futebol (tamanho final do módulo 27 x 50m) , pela SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL, doravante
denominada SEL/DF, conforme especificações técnicas, quan�dades es�madas e as condições de fornecimento constantes no Termo
de Referência, atendidas as cláusulas e condições abaixo:

 

1. DO OBJETO:

1.1. A presente Ata de Registro de Preços - ARP tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de
_________________ _______________________, especificado(s) no(s) item(ns) _____________________ do ___________ Termo
de Referência, Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico SRP nº 002/2022 (prot.______), que é parte integrante desta Ata de Registro de
Preços - ARP, assim como a proposta vencedora (prot. _____), independentemente de transcrição.

1.2. A SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL, doravante denominada SEL/DF não está obrigado a
firmar contratações oriundas da presente Ata de Registro de Preços - ARP, nem mesmo nas en�dades indicadas no Item 2, podendo a
Administração promover a aquisição em quan�dades de acordo com suas necessidades.

 



2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quan�dade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s)
são as que seguem:

EMPRESA ________________________________, CNPJ ______________:

 

 

Descrição Detalhada do Objeto Unidade Valor Unitário
Es�mado

Valor Total
Es�mado

Quadra de futebol society, em grama sinté�ca, com dimensão total
de 22m X 42m, além do fechamento com alambrado, arquibancada,
iluminação em LED e Kit Solar de energia.

 

A. Quadra de Grama Sinté�ca

A quadra será instalada com Grama Sinté�ca Espor�va uniforme e
sem imperfeições de forma a permi�r o maior deslizamento da bola.

Fios deverão ser produzidos em polie�leno cem por cento virgem,
monofilamento, com tratamento especial contra raios UV
(ultravioleta) e base de proteção, seguindo rigorosamente os padrões
para Futebol Society, em conjunto com o sistema de amortecimento,
para proporcionar um excelente amortecimento de impactos,
auxiliando na prevenção de lesões e propiciando maior conforto ao
atleta.

O local de instalação do objeto será limpo e plano, com resistência do
solo de no mínimo 200 KN/m2.

 

B. Grama sinté�ca

A grama a ser fornecida e instalada deverá observar as seguintes
especificações:

I. Produto: Manta com fios em 100% polie�leno

II. Dimensão do gramado sinté�co: 22x42 metros

III. Altura mínima dos fios (tufos): 50 (cinquenta) milímetros

IV. Tipos dos fios: Monofilamento de polie�leno, cor verde, com
linhas demarcatórias recortadas, cor branco, com largura de 10 cm
para marcação das linhas de futebol society

V. Título dos fios: mínimo de 8.800 (oito mil e oitocentos) DTex

VI. Escartamento máximo de tecimento: 17 (dezessete) milímetros

VII. Tufos por metro quadrado: mínimo de 9.000 pontos por metro
quadrado

VIII. Base da grama sinté�ca: Tela Dupla (polipropileno mais não
tecido) com látex

IX. Garan�a mínima: 5 anos

As caracterís�cas técnicas da grama sinté�ca tais como �po, altura e
�tulos de fios, deverão ser comprovadas, através de ensaios
realizados por laboratórios capacitados (IPT ou INMETRO).

Os laudos deverão ser fornecidos juntamente com a proposta de
preços.

 

C. Equipamentos para futebol

Deverá ser fornecido um par de traves com dimensão de 4,00 x 2,20
m, ou seja, quatro metros de largura por dois metros e vinte
cen�metros de altura.

As traves serão fabricadas em tubo redondo com diâmetro de quatro
polegadas (4”), espessura de parede de 3 (três) milímetros, com
buchas ou base adequada para fixação, pintado com �nta epóxi,
adequada para uso externo.

20
(vinte)

unidades

R$ 790.000,00

(setecentos e
noventa mil

reais)

R$
15.800.000,00

(quinze
milhões

e oitocentos
mil reais)



As traves deverão ser fixadas por quatro pontos de ancoragem aos
painéis do alambrado para evitar sua remoção, bem como evitar
eventual queda sobre os atletas, garan�ndo a segurança no uso do
equipamento.

A fixação das traves deverá apresentar resistência entre o painel
alambrado e a trave de futebol e seus fixadores de uma carga mínima
de 2.000 kgf, comprovada através de ensaios realizados por
laboratórios capacitados (IPT ou INMETRO), que serão fornecidos
juntamente com a proposta.

Deverá ser fornecido, também, um par de redes de fio de nylon na
cor branca, com dimensão compa�vel com a das traves.

 

D. Estrutura de Alambrados

Contornando a quadra de grama sinté�ca, deverá ser instalada uma
estrutura metálica com alambrados. 

A altura nas laterais do campo deve ser de 2,50 m (dois metros e
cinquenta cen�metros), exceto nos vér�ces que serão compostos
com painéis de 2,00 m (dois metros) de largura, com altura de 4,80 m
(quatro metros e oitenta cen�metros). Nos fundos da quadra, a altura
final do alambrado deverá ser de 4,80 m (quatro metros e oitenta
cen�metros).

A estrutura do alambrado será composta de tubos de aço carbono,
galvanizado a fogo, com paredes de 2,00 mm (dois milímetros) de
espessura, com seções quadradas de 50 mm (cinquenta milímetros).  

O painel de alambrado deverá possuir perfis dobrados enrijecidos
para proteção do atleta em todo seu contorno, garan�ndo que não
haverá cantos ou sobressaltos perfurocortantes, fabricado em aço
carbono, galvanizado a fogo, com espessura mínima de 1,50 mm (um
milímetro e quinhentos micrometros) e seção mínima de 50 mm
(cinquenta milímetros), sendo seu comprimento conforme a extensão
do painel. A parte interna do perfil deve conter fixadores para fixação
das telas de modo que nenhuma parte ou vér�ce apresente partes
pon�agudas ou sobressalentes que possam causar ferimentos aos
usuários ou prejudicar a segurança da estrutura. 

O conjunto do perfil deve ter uma tampa removível fabricada em aço
carbono, galvanizado a fogo, com espessura mínima de 1,50 mm (um
milímetro e quinhentos micrometros) e seção mínima de 50 mm
(cinquenta milímetros) permi�ndo melhor acabamento e segurança
no conjunto de alambrados. 

Em função da tampa removível, as telas de cada painel poderão ser
subs�tuídas a qualquer momento no local, sem a necessidade de
remoção completa do painel, permi�ndo uma manutenção rápida e
com baixo custo. O método de subs�tuição da tela não pode danificar
a galvanização, devendo ser garan�da sua integridade. 

Ao mesmo tempo a tampa do perfil enrijecido deve ter uma
resistência mínima entre a tampa de fixação e o perfil de 200 kgf
(duzentos quilogramas força) sem rompimento, comprovado através
de ensaios realizados por laboratórios capacitados (IPT ou INMETRO).

A tela para alambrado deverá ter malha losangular, com mínimo de
2.1/2" (duas polegadas e meia), fabricada com arame
galvanizado número 12 (doze), medindo 2,77 mm (dois milímetros e
setecentos e setenta micrometros), com reves�mento em PVC
autoaderente na cor azul e diâmetro final de 3,80 mm (três
milímetros e oitocentos micrometros).

Deverá ser fornecido, também, um portão em aço carbono,
galvanizado a fogo, com estrutura similar à do alambrado, com fecho
zincado e dobradiças, instalado próximo à linha central da quadra,
para garan�r o acesso ao interior da quadra.

Os fixadores devem garan�r a total integridade e durabilidade à
estrutura, com parafusos sextavados de aço zincado, porca e arruela
de pressão, fixadores produzidos em chapas de aço carbono,
galvanizados a fogo, com seção retangular de 50 x 180 mm (cinquenta



por cento e oitenta milímetros), espessura de 5,00 mm (cinco
milímetros), para ligação da estrutura em todo o contorno da quadra. 

O tratamento das super�cies de aço carbono deve ser de alta
resistência com cobertura mínima de 75 micrometros e com garan�a
mínima de cinco anos.

A estrutura deverá possuir travessas (mão francesa) nos vér�ces da
estrutura fixadas no angulo de 45º para garan�r o seu travamento.

O alambrado deve ser do �po autoportante, fixado independente de
estrutura de fundação, garan�ndo a sua mobilidade, caso seja
necessária sua remoção para outra localidade. A estrutura de
sustentação das arquibancadas servirá de base para garan�r a
estabilidade da estrutura do alambrado.

 

E. Iluminação Projetor LED:

A iluminação do equipamento tem por obje�vo facilitar a prá�ca de
esportes pela comunidade também no período noturno. Para a
iluminação deste espaço será u�lizada a técnica de iluminação por
projeção, não devendo ter cabos e fios aparentes, para tanto, todos
os cabos devem ser embu�dos na estrutura da arquibancada em
perfil de alumínio fixados sobre os painéis de alambrado em toda a
extensão da quadra onde se fizer necessário. 

Para iluminação deste equipamento, está prevista a instalação de 14
(doze) projetores �po LED, sendo: 

I. 08 projetores laterais; e

II. 06 projetores nos vér�ces do alambrado.

O projetor de LED para iluminação do equipamento deverá possuir
grau de proteção IP-66 total, filtro de bronze sinterizado para
equilíbrio das pressões, pintura eletrostá�ca na cor cinza Munsell N
6,5, potência de 120W (±5%), fluxo luminoso mínimo de 10.850
lumens, fator de potência ≥ 0,95, THD ≤ 10%. 

O projetor deverá ter protetor de surto adicional para o driver e LED,
que deverá suportar impulsos de tensão de pico de 10.000 ±10% V
(forma de onda normalizada 1,2/50 µs) e corrente de descarga de
10.000A (forma de onda normalizada 8/20 µs), no modo diferencial
(L1-Terra, L1-L2/N, L2/N-Terra), e surtos de até 12 kA, ligado em serie
proporcionando maior segurança ao projetor, abrindo o circuito na
queima do SPD, evitando danos maiores e deixando o projetor
apagado para fácil iden�ficação do mesmo para a sua manutenção. 

O driver deverá possibilitar dimerização por sinal 0-10V ou PWM, por
meio de sistema de telegestão. O driver deverá ser alojado
internamente no projetor. O aro deverá ser fixado por meio de
parafusos ao corpo dissipador, fabricado em liga de alumínio injetado
alta pressão, com alta resistência mecânica. LED com lente primária
em polímero com ângulo de 60º ou 15º e lente secundária em vidro
plano temperado com resistência ao impacto mecânico IK-08. 

O sistema térmico do projetor deverá ocorrer através do corpo com
aletas dissipadoras, garan�ndo a estabilização térmica de operação
no ponto de junção do Led. 

O projetor deverá ter junta de vedação fabricada em silicone
resistente à 

altas temperaturas, com dureza e formato que garanta o grau de
proteção mínimo IP-66 total, prensa cabo ou passa fio IP-66 na
passagem da fiação da rede, evitando danificar a fiação e mantendo o
grau de proteção, cabo de ligação a rede em material PP 3x1.5mm²
105°C em conformidade com a norma ABNT. 

A fixação do projetor deverá ser através de suporte �po “U”, que
permite movimentos ver�cais, fabricado em chapa de aço
galvanizado. Manutenção facilitada, por meio de conectores com
engate rápido ou de torção e parafusos zincados.

O projetor deverá atender aos ensaios relacionados em conformidade
a Portaria 20 INMETRO e deverão ser executados por laboratório



acreditado INMETRO.

Os ensaios deverão ser de: 

A.1 Resistência ao carregamento ver�cal e horizontal,

A.3-Grau de proteção, 

A.9.4-Proteção contra impactos mecânicos externos, (absorvendo o
impacto da bola)

A.9.3-Resistência à vibração.

A u�lização de equipamentos aprovados pelas normas técnicas ABNT
e com cer�ficado do INMETRO são obrigatórias.

 

F. Arquibancadas

As estruturas de sustentação das arquibancadas serão produzidas em
tubos de aço carbono galvanizado, fabricados com paredes de
mínimo de 2,00 mm (dois milímetros) de espessura, tratamento
contra corrosão e seções de mínimo de 50 x 50 mm (cinquenta
milímetros por cinquenta milímetros). 

Deverão ser autoportantes e fixados independente de estrutura de
fundação. 

O conjunto de arquibancadas servirá de apoio e base para dar
estabilidade à estrutura dos alambrados supracitados.

Devem ser instaladas 08 (oito) estruturas de arquibancada com dois
patamares de assentos para visitantes, sendo o patamar inferior com
espaço para assento e suporte de pês do assento superior e o
patamar superior com espaço para assento.

As arquibancadas serão instaladas com a seguinte configuração e
dimensão (largura x profundidade):

I. 04 (quatro) arquibancadas laterais com 6,00 x 2,00 m (seis metros
por dois metros); e

II. 04 (quatro) arquibancadas de fundo com 4,00 x 2,00 m (quatro
metros por 2 metros).

Os módulos da arquibancada, deverão ter todas as soldas feitas em
MIG/MAG e após prontos, deverão receber galvanização a fogo
(zincagem por imersão a quente). 

Os materiais devem apresentar grande durabilidade contra a corrosão
e baixo custo de manutenção.

Os assentos serão de madeira ecológica de polipropileno reciclado
com comprovação de densidade superior a 1,15g/cm3. Deve ser de
grande durabilidade contra intempéries. Prever guarda corpo para o
patamar superior da arquibancada, totalizando 80 metros lineares de
assentos divididos em 2 patamares e fixadas a estas estruturas. As
estruturas que formam as arquibancadas servirão de suporte para as
laterais dos alambrados, dispensando qualquer �po de fixação no
solo. O alambrado nestas laterais deverá ter dois metros e cinquenta
(2,50) cen�metros de altura.

 

G. Kit de Energia Elétrica Fotovoltaica

Visando garan�r a autonomia elétrica do equipamento, será
fornecido e instalado um sistema de geração de energia elétrica
fotovoltaica, atendendo a iluminação da quadra.

O sistema deverá obedecer às normas vigentes, inclusive as da
concessionária local.

Todos os materiais necessários para a perfeita instalação do sistema
de geração de energia fotovoltaica deverão ser fornecidos pela
empresa, destacando-se, entre outros:

I. Módulo fotovoltaico;

II. Estrutura de suporte/fixação;

III. Circuitos elétricos em CC e AC;



IV. Inversores; e

V. Quadros elétricos de proteção, seccionamento e comando (em CC
e AC).

 

a) Sistema fotovoltaico (lado CC)

O sistema deverá ser ligado à rede elétrica bifásica ou trifásica de
baixa tensão.

Deverá ser instalado um sistema de 13,2kWp de potência, conforme
detalhamento abaixo: 

I. 02 inversores 6.0-1 KW 180-270V;

II. 16 módulos fotovoltaicos 330Wp;

III. 02 String Box 2 entradas / 2 saídas;

IV. Estrutura em alumínio para fixação dos módulos;

V. Disposi�vos de proteção; e

VI. Cabeamento, conectores, caixas e demais itens necessários.

O sistema será instalado na estrutura metálica da quadra, seguindo a
inclinação de 15º.

Os módulos fotovoltaicos deverão possuir uma tensão de circuito
aberto de 45,9V, tensão de operação 37,7V. 

O inversor solar deverá ter padrões de qualidade suficientes para que
possa ser u�lizada na instalação e conectada à rede elétrica da
concessionaria. Dessa forma, deve ser u�lizado um inversor da
Fronius PRIMO 6.0-1 KW ou similar que atende todas as normas
exigidas pelas normas das concessionárias.

 

b) Elétricas do lado AC

Deverá ter uma rede de dutos, caixas e acessórios para os circuitos
elétricos (AC), desde a saída dos inversores até o ponto de conexão
com a rede elétrica conectada à concessionária. 

Todos os condutores/fiações elétricas serão do �po flexíveis, e
atenderão às normas da ABNT, com Selo de Conformidade do
INMETRO (NBR), comprovando sua qualidade e com suas
caracterís�cas impressas na sua capa isolante. Terão isolação classe
450/750V e 0,6-1KV, nas bitolas mínimas de 2,5 mm2. 

A fiação será sempre protegida mecanicamente por eletrodutos e
caixas, não se permi�ndo a sua exposição no ambiente. 

Emendas da fiação serão sempre executadas em caixas de passagem,
isoladas através de fita auto fusão e fita isolante an�chamas, não se
admi�ndo emendas no interior de eletrodutos e mesmo
eletrocalhas/canaletas.

Toda a fiação elétrica de distribuição deverá ser iden�ficada através
de cores, tomando-se para tal as indicações: Fases: preto, branco,
vermelho; Neutro: azul-claro; e Terra: verde.

Todos os circuitos elétricos serão devidamente iden�ficados através
da colocação de plaquetas acrílicas numeradas no espelho interno
dos Quadros de Distribuição. As fiações serão iden�ficadas, junto aos
disjuntores e barramento neutro, através de anilhas plás�cas
numeradas, devendo o resumo ser afixado na tampa.

 

c) Especificações técnicas de materiais e produtos

I. Produto: eletroduto metálico com acessórios

Tipo: eletroduto de ferro galvanizado à fogo classe média, em barra
de 3 metros, rosqueável, com luvas e curvas de raio longo (raio igual
ou superior a dez vezes o seu diâmetro interno) – NBR 5624/93. 

II. Produto: caixa de passagem 

Tipo: em alumínio fundido, dimensões indicadas em projeto,
conforme a aplicação. 



III. Produto: condutores de energia (AC) 

Tipo: cabos de cobre eletrolí�co, têmpera mole, flexíveis, com
isolação de PVC não propagante à chama ou de gases tóxicos, classe
de isolação 0,6/1 kV – 70°. (NBR 6880/7288).

Tipo: fios e cabos de cobre eletrolí�co, têmpera mole, flexíveis
(encordoamento classe 4) com isolação de PVC não propagante à
chama ou de gases tóxicos, classe de isolação 450/750 V – 70°. (NBR
6880/6148).

 (com Selo de Conformidade do INMETRO).

IV. Produto: disjuntor 

Tipo: Disjuntor de atuação lenta (curva C), 63A/250V/60Hz (IEC
60947-2).

Aplicação: Proteção dos circuitos elétricos, instalados no interior do
quadro de distribuição. 

V. Produto: conduletes

Tipo: conduletes em alumínio fundido, para passagem/saída de
cabeamento. 

VI. Produto: terminal e luva de compressão 

Corpo: cobre eletrolí�co com recobrimento superficial em estanho
por processo de eletrodeposição, dimensões conforme a bitola do
condutor 

Caracterís�cas: indicação da matriz em baixo relevo, janela de
inspeção para verificação da correta introdução do cabo, compressão
com alicate manual ou hidráulico, de fácil aplicação, com deformação
circunferencial ou hexagonal. Referência: modelo YAL e YSL (BURNDY)
ou similar.

VII. Produto: quadro elétrico 

Tipo: em chapa metálica, com barramento trifásico de neutro e de
terra, grau de proteção IP55, de sobrepor ou embu�r. 

VIII. Produto: protetor contra surtos

Tipo: Supressor de transientes �po varistor, conforme projeto, para
fixação em quadro 

IX. Produto: seccionador 

Tipo: Tensão máxima de trabalho 1500Vcc, corrente nominal 40A. 

X. Produto: cabos fotovoltaicos 

Tipo: Cabo unipolar de potência, flexível, com condutor de cobre
estanhado, têmpera mole, classe de encordoamento 5, isolação em
composto termofixo livre de halogênio, cobertura em composto
termofixo livre de halogênio com resistência a raios UV, temperatura
de 90oC, classe de tensão de 1,8kV cc.

XI. Produto: módulo fotovoltaico 340Wp

Tipo: Módulo fotovoltaico, com potência de 340Wp, 72 células de
158,75x158,75mm, vidro de 3,2mm de espessura, perfil de alumínio
anodizado de 40mm, 5 barramentos, tolerância de potência de
0~+5W, tecnologia de silício policristalino, caixa de junção IP67 para
1500Vcc com 3 diodos de by-pass, cabo com seção de 4mm2.

Cer�ficação: Classificação Energé�ca A (INMETRO)

XII. Produto: protetor contra surtos fotovoltaicos 

Tipo: Tensão nominal de 1000Vcc, corrente de descarga 40KA, �po 2,
cer�ficações IEC 61643-1 / EN 61643-11. 

XIII. Produto: inversor solar

O inversor tem por finalidade converter a corrente con�nua gerada
pelo painel fotovoltaico em corrente alternada, com padrões de
qualidade suficiente para que possa ser u�lizada na instalação e
conectada à rede elétrica da concessionaria. Será u�lizado um
inversor Fronius modelo PRIMO 6.0-1 KW ou similar que atende todas



as normas exigidas pela Norma GED-15303 - Conexão de Micro e Mini
Geração Distribuída Sob Sistema de Compensação de Energia Elétrica.

XIV. Produto: caixa de proteção CC ou string box 

O quadro de proteção de corrente con�nua do sistema FV, além de
possuir os fusíveis para a conexão das strings, incorpora um
interruptor seccionador de desconexão CC e o disposi�vo de proteção
de surto. 

Para esse projeto, aplica-se quatro stringbox, sendo cada uma
composta por 1 entrada e 1 saída ou duas stringbox sendo cada uma
composta por 2 entradas e duas saídas.

O quadro de proteção CC pode ter a função da caixa de strings. No
mesmo quadro deve estar presente o barramento de aterramento,
necessário para coletar as ligações à terra das estruturas metálicas e
carcaças dos módulos FV. 

O interruptor seccionador de desconexão é necessário na
manutenção dos Sistemas FV, permi�ndo a desconexão dos módulos
para garan�r a segurança durante manutenções nas instalações e nos
inversores. 

A barra de aterramento do quadro de proteção pode ser conectada à
terra ou ao condutor do equipotencial da instalação elétrica.

Será instalada na porta da caixa de medição, uma placa de
advertência com os seguintes dizeres: “CUIDADO - RISCO DE CHOQUE
ELETRICO - GERACAOPROPRIA” conforme a GED-13.

 

d) Dimensionamento es�mado do sistema

I. Es�ma�va de consumo de energia elétrica da quadra:

Serão 14 luminárias em LEDs de 150W, totalizando 2.100W.
Es�mando um funcionamento diário de 6 horas, durante 30 dias por
mês, teremos sua u�lização por 180 horas mensais. Assim, o
consumo total do mês será, aproximadamente de: 2,1kW x 180horas
= 378 kWh/mês.

II. Es�ma�va mínima de geração de energia elétrica pelo sistema
fotovoltaico:

A geração de energia pelo sistema fotovoltaico depende de diversos
fatores, porém pode ser adotada uma média mínima mensal de
geração de 500 kWh/mês, ob�da através de simulação computacional
para uma localidade genérica em coordenadas geográficas
aproximadas, com o sistema proposto.

III. Es�ma�va mínima do saldo mensal de geração de energia:

Dessa forma, deverá ser es�mado que o sistema poderá gerar um
saldo mínimo de  120kWh/mês, permi�ndo agregar mais pontos de
iluminação ao redor do equipamento ou até ser rever�do em saldo
para compensação, conforme legislação vigente.

 

3. ÓRGÃO(S) / ENTE(S) PARTICIPANTE(S):

3.1. Não há órgãos par�cipantes.

 

4. VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP:

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços - ARP será de 12 (Doze) meses, contados a par�r da publicação em DO-DF, não podendo
ser prorrogada.

 

5. REVISÃO E CANCELAMENTO:

5.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços pra�cados no mercado ou de fato
que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es), observados os
termos do Decreto do Distrito Federal nº 39.103/2018.

5.2. Caso seja constatado que o preço registrado na Ata de Registro de Preços - ARP é superior à média dos preços de mercado, o
gerenciador solicitará ao(s) fornecedor(es), mediante comunicação formal, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo aos



níveis definidos no subitem anterior.

5.3. Caso o fornecedor não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso assumido e o gerenciador da Ata de Registro
de Preços - ARP convocará os demais fornecedores do cadastro reserva, caso existam, visando igual oportunidade de negociação.

5.3.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a
classificação original.

5.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, a
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL, doravante denominada SEL/DF poderá:

5.4.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, sem
aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos mo�vos e comprovantes apresentados; e

5.4.2. Convocar os demais fornecedores do cadastro reserva, caso existam, visando igual oportunidade de negociação.

5.5. Não havendo êxito nas negociações a Administração deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços - ARP, adotando
as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.6. O registro do fornecedor será cancelado quando:

5.6.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços - ARP;

5.6.2. Não re�rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem jus�fica�va
aceitável;

5.6.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles pra�cados no mercado; ou

5.6.4. Sofrer sanção administra�va cunho efeito torne-o proibido de celebrar Contrato administra�vo com o Distrito Federal ou
a SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL, doravante denominada SEL/DF.

 

6. DA UTILIZAÇÃO POR ÓRGÃOS OU ENTES NÃO PARTICIPANTES:

6.1. A Ata de Registro de Preços - ARP, durante sua vigência, poderá ser u�lizada por qualquer órgão ou en�dade da Administração
Pública (art. 22, do Decreto distrital nº 39.103/2018), mediante prévia consulta a SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO
DISTRITO FEDERAL, doravante denominada SEL/DF, desde que devidamente comprovada a vantagem.

6.1.1. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços - ARP, observadas as condições nela estabelecidas, optar
pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

6.1.2. A adesão a esta Ata de Registro de Preços - ARP não poderá exceder, por órgão ou en�dade, a 100% (cem por cento) do
total registrado, conforme previsto no art. 22, § 3º, do Decreto distrital nº 39.103/2018.

6.1.3. O quan�ta�vo total decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços - ARP não poderá exceder ao quíntuplo
registrado, conforme previsto no art. 22, § 4º, do Decreto distrital nº 39.103/2018.

6.2. A SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL, doravante denominada SEL/DF somente autorizará a
adesão após a primeira contratação advinda da Ata de Registro de Preços - ARP (art. 22, § 5º, do Decreto distrital nº 39.103/2018),
com exceção dos órgãos e en�dades do Distrito Federal.

 

7. DOS ACRÉSCIMOS QUANTITATIVOS:

7.1. É vedado efetuar acréscimos nos quan�ta�vos fixados pela Ata de Registro de Preços - ARP, inclusive o acréscimo de que trata o
§ 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993 (art. 12, § 1º, do Decreto distrital nº 39.103/2018).

 

8. DO CONTRATO:

8.1. Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços - ARP, 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 05 (cinco) dias úteis contados da data do recebimento
do Termo de Convocação.

8.2. Os Contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços - SRP poderão ser alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei
nº 8.666, de 1993 (art. 12, § 3º, do Decreto distrital nº 39.103/2018).

8.3. Aplica-se aos Contratos de fornecimento decorrentes de registro de preços o disposto no Capítulo III, da Lei Federal nº
8.666/1993, com suas respec�vas alterações posteriores, no que couber.

 

9. DO LOCAL, PRAZO DE ENTREGA E RECEBIMENTO:

9.1. O objeto da licitação deverá ser entregue, nos prazos e condições previstas no Termo de Referência (Anexo I ao Edital) em todo o
Distrito Federal, conforme indicado em Ordem de Serviço.

9.2. A entrega deverá ocorrer em dia de expediente da SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL,
doravante denominada SEL/DF, nos horários compreendidos entre (xxxxx à xxxxx)

9.3. O objeto requisitado deve ser entregue no prazo máximo de 30 (trinta) dias, conforme previsto no Termo de Referência que
segue como Anexo I ao Edital de Pregão Eletrônico SRP nº 002/2022 (prot._____).



9.4. O objeto desta licitação será recebido, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, na forma do art. 73 da Lei nº 8.666/1993.

 

10. DO PAGAMENTO:

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

10.2. Os pagamentos, pela SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL, doravante denominada SEL/DF, 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:

10.2.1. Os pagamentos à empresas vinculadas ou supervisionadas pela Administração Pública federal;

10.2.2. 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;

10.2.3. 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.

10.3. 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:

10.3.1. 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.

10.3.2. 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.

10.3.3. 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>.

 

11. DAS PENALIDADES:

11.1. O descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições da presente Ata de Registro de Preços - ARP e do Contrato dela
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.

 

12. DAS REQUISIÇÕES:

12.1. As contratações do objeto da presente Ata de Registro de Preços - ARP serão solicitadas pelas diversas Unidades da SECRETARIA
DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL, doravante denominada SEL/DF, e autorizadas, caso a caso, pela
Subsecretaria de Administração Geral da Secretaria de Esporte e Lazer, doravante denominada SUAG/SEL/DF, por meio da
Subseção de Registro de Preços.

 

13. DAS ALTERAÇÕES NA ARP:

13.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo adi�vo à presente Ata de
Registro de Preços - ARP.

 

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

14.1. A Ata de Realização da Sessão Pública do Pregão Eletrônico SRP nº 002/2022, contendo a relação dos Licitantes que aceitarem
cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do Licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços -
ARP.

 

15. DO FORO:

15.1. Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas rela�vas 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).

 

 

https://www.site.fazenda.df.gov.br/


 

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. 

 

 

 

ANEXO IX

 

MINUTA DO CONTRATO

(AQUISIÇÃO COM PRAZO DE ENTREGA INTEGRAL)

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º XXX/2022 - SEL/DF, nos termos do Padrão nº 009/2002.

PROCESSO SEI Nº 00220-00005753/2021-87

 

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), de acordo com o __________________ e a empresa
______________________, 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 SRP nº 002/2022 (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 implantação e instalação de 20 (vinte) módulos espor�vos móveis (campos sinté�cos de futebol
society) em tamanho oficial (tamanho do campo 22 x 42m), com arquibancada, estrutura de alambrados, fornecimento de energia
fotovoltaica e dos equipamentos necessários para a prá�ca de futebol (tamanho final do módulo 27 x 50m), consoante especifica o
Edital de Pregão Eletrônico SRP nº 002/2022 (LINK SEI) e da Proposta (LINK SEI), 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 R$ ______ (______), procedente do Orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos
termos da correspondente Lei Orçamentária Anual.

 



6. CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

I – Unidade Orçamentária: ____________________.

II – Programa de Trabalho: ____________________.

III – Natureza da Despesa: ____________________.

IV – Fonte de Recursos: ______________________.

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

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO

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

7.1.1. 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 ____ (_____________) dias sem o devido pagamento 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 do Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo - IPCA.

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>.

 

http://www.tst.jus.br/certidao
https://www.site.fazenda.df.gov.br/


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 nas hipóteses previstas no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.

 

9. CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA CONTRATUAL

9.1. A Contratada, no prazo de 10 (dez) dias corridos após a assinatura do Termo de Contrato, prestará garan�a no valor
correspondente a 3% (três por cento) do valor total do Contrato, podendo optar por qualquer das modalidades previstas no Art. 56,
da Lei Federal n° 8.666/1993. 

9.2. A garan�a para a execução do Contrato será de 3% (três por cento) do valor do Contrato, mediante uma das seguintes
modalidades a escolha do Contratado: fiança bancária, seguro garan�a ou caução em dinheiro ou em �tulos da dívida pública,
devendo os dois primeiros ser emi�dos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

9.3. A garan�a deverá ter validade igual ou superior a 90 (noventa) dias após a vigência do Contrato;

9.4. Toda e qualquer garan�a prestada pela Licitante vencedora:

9.4.1. quando em dinheiro, somente poderá ser levantada 90 (noventa) dias após a ex�nção do Contrato, atualizada
monetariamente;

9.4.2. poderá, a critério da SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL, doravante denominada
SEL/DF, ser u�lizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obrigações contratuais, sem prejuízo da
indenização eventualmente cabível. Nesta hipótese, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos após o recebimento da
no�ficação regularmente expedida, a garan�a deverá ser recons�tuída;

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

9.5. Caso a Contratada opte pela caução em dinheiro, a empresa deverá realizar TED ou depósito para a 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, no
Banco Regional de Brasília (BRB) Agência XXX; Conta XXXXXX-X.

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA DO PRODUTO/SERVIÇO

10.1. Os materiais/serviços constantes do Termo de Referência, ANEXO I e do EDITAL, terão a garan�a de 5 (cinco) anos.

10.1.1. No caso de subs�tuição de algum item este terá o mesmo prazo de garan�a originalmente dado ao bem subs�tuído
passando está a contar da data em que ocorrer a subs�tuição.

10.2. A empresa deverá fornecer cer�ficado de garan�a por meio de documentos próprios ou anotação impressa ou carimbada na
respec�va Nota Fiscal.  
10.3. A empresa fornecedora dos módulos espor�vos será responsável pela subs�tuição, troca ou reposição dos produtos se
porventura forem entregues com qualquer defeito avaria ou incompa�bilidade com as especificações constantes do Edital e do
Termo de Referência.

 

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;

11.2. Efetuar o pagamento das faturas apresentadas pela CONTRATADA, de acordo com as Normas de Planejamento, Orçamento,
Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, após o atesto e aprovação das contratações;

11.5. Realizar rigorosa conferência das caracterís�cas dos produtos entregues, somente atestando os documentos das despesas
quando comprovada a entrega fiel e correta dos materiais;

11.7. Prestar aos funcionários da CONTRATADA todas as informações e esclarecimentos necessários que eventualmente venham a
ser solicitados;

11.8. Aplicar as penalidades cabíveis previstas no respec�vo Edital garan�da prévia defesa;

11.11. 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;

11.12. Efetuar o pagamento à CONTRATADA conforme es�pulado neste instrumento;

11.13. Documentar as ocorrências havidas firmado juntamente com o preposto da CONTRATADA;

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

11.15. Indicar as áreas onde serão instalados os módulos espor�vos e os dias que serão realizados a instalação.

11.16. 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.



11.17. 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.

11.18. Exercer a fiscalização da instalação dos produtos por servidores especialmente designados na forma prevista na Lei de
Licitações nº 8.666/1993 e suas alterações.

11.19. 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.

11.20. Será de responsabilidade da CONTRATANTE realizar a limpeza do local no qual o módulo espor�vo será implantado, bem como
realizar o processo de compactação do solo existente no local, o nivelamento e execução de um piso em concreto armado para
receber o módulo espor�vo móvel.

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

12.1. 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.

12.2. Cons�tui obrigação da Contratada o pagamento dos salários e demais verbas decorrentes da prestação de serviço;

12.3. A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes;

12.4. 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;

12.5. Entregar os Campos Sinté�cos de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência e no Edital.;

12.6. Fornecer todos os insumos novos e de primeiro uso, não oriundos de recarga, recondicionamento, remanufaturamento,
reciclagem ou fabricado por qualquer processo semelhante;

12.7. 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;

12.8. 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;

12.9. 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;

12.10. Comunicar por escrito eventual atraso, apresentando jus�fica�vas que serão objeto de apreciação pela CONTRATANTE;

12.11. Atender, no prazo fixado, todas as solicitações do Executor do Contrato;

12.12. 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;

12.13. 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;

12.14. 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;

12.15. Garan�r a qualidade dos itens, devendo subs�tuir às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto contratado em que for
constatado defeito ou má qualidade resultante do transporte inadequado, quando da entrega;

12.16. 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;

12.17. Assegurar que os serviços prestados atenderão às especificações solicitadas, aos requisitos exigidos e ainda, que estão em
conformidade com a legislação relacionada ao assunto;

12.18. 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;

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

12.21. 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.

12.22. Realizar a instalação dos módulos espor�vos nos locais indicados pela CONTRATANTE e de acordo com a ordem de serviço
expedida por esta.



12.23. Cumprir o disposto na Lei Distrital nº 6.112/2018, que trata da implementação de Programa de Integridade em pessoas
jurídicas que firmem relação contratual de qualquer natureza com a administração pública do Distrito Federal, em todas as esferas de
poder, com valor global igual ou superior a R$ 5.000.000,00.

 

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.

 

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 às sanções
previstas neste 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.

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

I - advertência;
II - multa; e

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

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.

 

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA DISSOLUÇÃO

15.1. O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, 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.

 

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 8.666/1993, sujeitando-se a Contratada às consequências determinadas
pelo art. 80 desse diploma legal, sem prejuízo das demais sanções 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. A SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL, doravante denominada SEL/DF designará um Executor
para o Contrato, que desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito
Federal.

 

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO



19.1. 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.

 

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO

20.1. Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas rela�vas 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

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

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
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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

 

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)
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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;

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

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
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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

 

 

 

De acordo, Considerando os termos do Art. 40.º, § 1.º, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e a Lei nº 10.520/2002, art. 3º,
I,  APROVO o presente Edital e ra�fico a veracidade de todas as informações exaradas, assim como afirmo a ausência de

direcionamento do objeto em tela.

 

 

CLEMILTON OLIVEIRA RODRIGUES JÚNIOR

Subsecretário de Administração Geral
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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 - Implantação e Instalação de

Módulos Espor�vos de Campos Sinté�cos

 

Termo de Referência - SEL/SUAG/EPC-OS148-21  

 

TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO SEI-GDF Nº: 00220-00000398/2021-50

 

Previamente à elaboração do presente Termo de Referência foi elaborado o estudo preliminar em
observância ao art. 21, inciso III e art. 22 da Instrução Norma�va nº 05, de 26 de maio de 2017,
recepcionado pelo Decreto nº 38.934, de 15 de março de 2018, e que faz parte da instrução do processo.

1. DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto o Registro de Preços com vistas à a
implantação e instalação de 20 (vinte) módulos espor�vos móveis (campos sinté�cos de futebol
society) em tamanho oficial (tamanho do campo 22 x 42m), com arquibancada, estrutura de
alambrados, fornecimento de energia fotovoltaica e dos equipamentos necessários para a prá�ca de
futebol (tamanho final do módulo 27 x 50m), a fim de proporcionar à população do Distrito Federal
espaços espor�vos e de lazer.

1.2. A pretensa implantação e instalação dos módulos espor�vos móveis visa atender às
demandas desta Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal, em atenção ao art. 3°, II,
Decreto 34.561/2013, conforme condições e especificações con�das no presente Termo e seus Anexos.

2. DA JUSTIFICATIVA DO OBJETO

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.
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:

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.

2.6. 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.

2.7. Especialmente no atual período de pandemia do novo coronavírus e a grave situação de
emergência em saúde pública que se instalou em todo o país, o esporte vem se mostrando como forma
eficaz de fortalecimento do sistema imunológico e, consequentemente, prevenção da covid-19, o que
reforça a necessidade de inves�mentos nesse campo.

2.8. O Distrito Federal possui ao longo de seu território uma gama de espaços públicos
inu�lizados, seja por falta de inves�mento, falta de projetos des�nados àquela área, ou até mesmo pelo
elevado nível de capacidade técnica necessária para realizar uma construção nesses espaços.

2.9. Esporte é toda forma de pra�car a�vidade �sica que, através de par�cipação ocasional ou
organizada, visa equilibrar a saúde ou melhorar a ap�dão �sica e/ou mental e proporcionar



entretenimento aos par�cipantes. Pode ser compe��vo, onde o par�cipante vencedor ou vencedores
podem ser iden�ficados por obtenção de um obje�vo, e pode exigir um grau de habilidade,
especialmente em níveis mais elevados. São centenas os �pos de desportos existentes, em equipes ou
individualmente.

2.10. A prá�ca de a�vidades �sicas contribui para a diminuição de problemas e doenças
crônicas, bem como ajuda a superar dificuldades e pode, ainda, melhorar a autoes�ma, combater a
indisposição e até mesmo melhorar a memória.

2.11. Ressalta-se que a prá�ca espor�va contribui para a diminuição de violência, ao passo que
aumenta o desenvolvimento de crianças, adolescentes, adultos, idosos e portadores de necessidades
especiais através do seu caráter socializador, intera�vo e educador. Isto é, trata-se de polí�ca de saúde
pública que, além de fomentar a educação, a promoção social e integração sociocultural, também
contribui para prevenir e evitar diversos problemas presentes em nossa sociedade.

2.12. Para isso o Governo do Distrito Federal tem se comprome�do em ar�cular-se com os
demais segmentos do governo, sociedade, rede de profissionais, educadores, federações espor�vas,
setores produ�vos e atletas, tomando por base as categorias ou níveis abaixo, fundamentais para a
promoção do esporte e lazer nas cidades.

2.13. A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal – SEL/DF, unidade orgânica de
direção superior da Administração Direta do Distrito Federal tem em seu rol de atribuições a execução de
polí�cas e diretrizes nas áreas de esporte, além de desenvolver programas e projetos para a prá�ca
espor�va de crianças, jovens, adultos, idosos e de pessoas com deficiências (PcD) que, então, requer
espaços em boas condições para uso.

2.14. À vista disso esta Pasta tem recebido, ro�neiramente, pedidos para implantação de
espaços espor�vos em todas as regiões  administra�vas do DF, e as modalidades pra�cadas em campos
sinté�cos em tamanhos oficiais têm ganhado, cada vez mais, espaço na preferência dos brasilienses.

2.15. Nesse contexto, considerando que a instalação dos módulos espor�vos dár-se-á em áreas
indicadas pelas Administrações Regionais do DF, promoveu-se, por meio do processo 00220-
00003522/2020-58, o levantamento de localização e quan�ta�vo de terrenos obsoletos em cada região.
Com isso, foi possível verificar a real situação dos terrenos aptos para receberem a polí�ca pública em
questão.

2.16. Ressalta-se que a licitação será realizada por meio de Pregão Eletrônico, uma vez se tratar
de bem comum passível de definição de qualidade, conduzida na modalidade de Registro de Preços, haja
vista que suas caracterís�cas ensejam contratações com possibilidade de entrega parcelada de acordo
com a conveniência da Administração Pública, conforme o requisito exigido no art. 3º, II, do Decreto nº
39.103/2018.

2.17. Jus�fica-se o uso de Ata de Registro de Preços pelo objeto ser compa�vel com o disposto
no inciso II do art. 3º do Decreto no 39.103/2018.

2.18. Dessa forma, a presente contratação visa sanar as dificuldades em relação aos locais
adequados para compe�ções e prá�cas espor�vas, a fim de possibilitar à SEL/DF cumprir suas
responsabilidades ins�tucionais, com a difusão e incen�vo à prá�ca despor�va, promover e permi�r a
realização de compe�ções interestaduais, nacionais e internacionais.

2.19. Assim, por meio da pretensa aquisição de quadras espor�vas móveis para o Distrito
Federal, esta Pasta pretende incen�var a prá�ca de a�vidades cujos valores de cooperação,
solidariedade, pensamento crí�co e autoes�ma venham propiciar enriquecimentos pessoais e cole�vos,
transformando assim, as expressões da conduta em sociedade, bem como promover qualidade de vida e
melhora da saúde dos cidadãos.

2.20. Deste modo, jus�fica-se o presente objeto como forma de concre�zar a missão
ins�tucional e social deste Órgão, vez que a instalação dos módulos espor�vos nas Regiões
Administra�vas do Distrito Federal apresenta-se como medida que democra�za o acesso ao esporte e
lazer e melhora a qualidade de vida dos usuários.

3. DA CLASSIFICAÇÃO DO BEM COMUM



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

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

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

3.3. Disponibilidade no mercado destes materiais; e

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

3.5. Conforme Estudo Técnico Preliminar, a presente contratação foi considerada comum e
verificou-se que as especificações são usuais pelo mercado.

4. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO

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

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

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

4.2.2. 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;

4.2.3. Lei nº 10.520/2002, que ins�tui no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Cons�tuição Federal, modalidade de licitação
denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns e dá outras providências;

4.2.4. 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;

4.2.5. 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;

4.2.6. 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.

4.2.7. 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;

4.2.8. 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;

4.2.9. 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;

4.2.10. 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;

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

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

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

4.2.14. 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.

4.2.15. 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;

4.2.16. 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;

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

4.2.18. 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;

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

4.2.20. 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.

4.2.21. 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;

4.2.22. 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;

4.2.23. 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;

4.2.24. 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. 

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

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



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

"[...]É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global,
nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e
alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o
conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o
obje�vo de propiciar a ampla par�cipação de licitantes que, embora não
dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da
totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades
autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa
divisibilidade[...]." (grifo nosso)

4.4. Ainda no que tange a instrumentos norma�vos, a Decisão Norma�va nº 02/2012 no
Tribunal de Contas do Distrito Federal diz:

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

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

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



todos lotes e/ou itens a um único licitante, não provocará o risco de
inadimplência do contratado, nas condições e prazos convencionados;
 a.3.Aceitar as seguintes situações, sem prejuízo de outras, como jus�fica�vas
técnicas para o não parcelamento formal:

1 - interferência de uma obra ou serviço em outros a ponto de comprometer
suas execuções, a segurança ou a qualidade dos serviços;
 2 - interdependência entre os diversos componentes das obras ou serviços, o
que transforma o objeto num conjunto indissociável, como a construção de
uma única instalação, em que obras e serviços devem ser executados de
forma sincronizada, sob pena de comprometer o resultado esperado, tanto
em termos de cumprimento de cronograma, quanto em relação à qualidade
dos serviços e à perfeita delimitação da responsabilidade técnica;
 3 - realização de serviços indissociáveis, com interdependência entre seus
componentes, onde a execução de um dos itens leva a consequências
imprevisíveis na execução de outro(s), necessitando evidenciar os aspectos de
ordem técnica que inviabilizam a integração de obras, serviços e
equipamentos executados/fornecidos por diferentes empresas; na medida do
possível, essa demonstração deve ser realizada considerando cada obra ou
serviço em relação aos demais itens componentes do objeto; e

 4 - atendimento do princípio da padronização, visando assegurar a
compa�bilidade de especificações técnicas e de desempenho entre todas as
obras civis de instalações prediais, cujas unidades devem funcionar em
perfeita integração e de forma a não trazer risco ao funcionamento dos
sistemas; [...]”(grifo nosso)

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

4.6. Considerando que as estruturas modulares em análise possuem peças que são
relacionadas entre si, e ainda considerando que o equipamento espor�vo em questão é executado em
etapas, que por sua vez por ser feita de forma concomitante, o parcelamento interno dessas estruturas
não é economicamente, tampouco tecnicamente viável haja vista que a probabilidade de erros,
ocasionado pela divergência de mão de obra, é elevada por se tratar de - no mínimo- duas equipes
dis�ntas executando o mesmo objeto.

4.7. No que tange à perca de escala, e também a ampliação de compe��vidade de mercado, o
parcelamento interno também não é viável, haja vista que as empresas que fornecem esse �po de
implantação, em suas próprias propostas, não detém do costume de precificar o objeto por etapa, e sim
por um valor global correspondente a estrutura como um todo. Dessa forma, depreende-se que tais
empresas executam a implantação total, ou seja do começo ao fim.

4.8. Assim, no que diz respeito ao parcelamento interno das estruturas, entende-se que NÃO É
VIÁVEL, haja vista que não há nenhuma vantajosidade para tal fracionamento.

4.9. Conforme citado ao longo deste, as estruturas são modulares e detém de mão de obra
específica para sua instalação, e ainda em atenção às propostas de preços enviadas foi verificado que
nenhuma das empresas possuem bases fixas em Brasília, ou seja, todo material necessário bem como a
mão de obra necessária para a implantação seria enviada de fora para o Distrito Federal.

4.10. Cumpre informar também que os insumos u�lizados para a implantação, possuem
materiais os quais dependem do dólar para sua precificação. Desta maneira, ao obje�var a economia de
escala entende-se que quanto maior o quan�ta�vo a ser adquirido maior margem para negociação de
preços o fornecedor terá, o que provavelmente impactará em redução de custos do objeto e ser
entregue.

4.11. Em termos de técnica e vantajosidade econômica entende-se que o quan�ta�vo a ser
adquirido é alto. Entretanto, ao considerar os termos ora levantados entende-se que em virtude do



procedimento de montagem deter de mão de obra qualificada, bem como a variação no custo de
aquisição, por meio do fornecedor, entende-se que para preservar a economia de escala que o não
parcelamento do objeto em questão será mais vantajoso em termos técnicos e econômicos, e ainda irá
garan�r a economia de escala bem como preserva a compe��vidade de mercado privado, para a
Administração Pública.

5. DOS CRITÉRIO DE JULGAMENTO

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

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

6. DA DESCRIÇÃO DO OBJETO

6.1. Com o obje�vo de preencher os espaços vazios elencados no Processo 00220-
00003522/2020-58, bem como fomentar a prá�ca espor�va nas Regiões Administra�vas, a presente
implantação possui a seguinte configuração:

6.1.1. Quadra de grama sinté�ca

6.1.1.1. A quadra será instalada com Grama Sinté�ca Espor�va uniforme e sem imperfeições de
forma a permi�r o maior deslizamento da bola. Fios deverão ser produzidos em polie�leno cem por
cento virgem, monofilamento, com tratamento especial contra raios UV (ultravioleta) e base de proteção,
seguindo rigorosamente os padrões para Futebol Society, em conjunto com o sistema de amortecimento,
para proporcionar um excelente amortecimento de impactos, auxiliando na prevenção de lesões e
propiciando maior conforto ao atleta. O local de instalação do objeto será limpo e plano, com resistência
do solo de no mínimo 200 KN/m2.

6.1.2. Grama sinté�ca

6.1.2.1. A grama a ser fornecida e instalada deverá observar as seguintes especificações:

a) Produto: Manta com fios em 100% polie�leno; 

b) Dimensão do gramado sinté�co: 22x42 metros;

c) Altura mínima dos fios (tufos): 50 (cinquenta) milímetros;

d) Tipos dos fios: Monofilamento de polie�leno, cor verde, com linhas demarcatórias recortadas,
cor branco, com largura de 10 cm para marcação das linhas de futebol society;

e) Título dos fios: mínimo de 8.800 (oito mil e oitocentos) DTex;

f) Escartamento máximo de tecimento: 17 (dezessete) milímetros; 

g) Tufos por metro quadrado: mínimo de 9.000 pontos por metro quadrado;

h) Base da grama sinté�ca: Tela Dupla (polipropileno mais não tecido) com látex; e

i) Garan�a mínima: 5 anos.

6.1.2.2. As caracterís�cas técnicas da grama sinté�ca tais como �po, altura e �tulos de fios,
deverão ser comprovadas, através de ensaios realizados por laboratórios capacitados (IPT ou INMETRO).

6.1.2.3. Os laudos deverão ser fornecidos juntamente com a proposta de preços.

6.1.3. Equipamento para futebol

6.1.3.1. Deverá ser fornecido um par de traves com dimensão de 4,00 x 2,20 m, ou seja, quatro
metros de largura por dois metros e vinte cen�metros de altura. As traves serão fabricadas em tubo
redondo com diâmetro de quatro polegadas (4”), espessura de parede de 3 (três) milímetros, com buchas
ou base adequada para fixação, pintado com �nta epóxi, adequada para uso externo.



6.1.3.2. As traves deverão ser fixadas por quatro pontos de ancoragem aos painéis do alambrado
para evitar sua remoção, bem como evitar eventual queda sobre os atletas, garan�ndo a segurança no
uso do equipamento. A fixação das traves deverá apresentar resistência entre o painel alambrado e a
trave de futebol e seus fixadores de uma carga mínima de 2.000 kgf, comprovada através de ensaios
realizados por laboratórios capacitados (IPT ou INMETRO), que serão fornecidos juntamente com a
proposta. everá ser fornecido, também, um par de redes de fio de nylon na cor branca, com dimensão
compa�vel com a das traves.

6.1.4. Estrutura de alambrado

6.1.4.1. Contornando a quadra de grama sinté�ca, deverá ser instalada uma estrutura metálica
com alambrados. A altura nas laterais do campo deve ser de 2,50 m (dois metros e cinquenta
cen�metros), exceto nos vér�ces que serão compostos com painéis de 2,00 m (dois metros) de largura,
com altura de 4,80 m (quatro metros e oitenta cen�metros). Nos fundos da quadra, a altura final do
alambrado deverá ser de 4,80 m (quatro metros e oitenta cen�metros). A estrutura do alambrado será
composta de tubos de aço carbono, galvanizado a fogo, com paredes de 2,00 mm (dois milímetros) de
espessura, com seções quadradas de 50 mm (cinquenta milímetros).

6.1.4.2. O painel de alambrado deverá possuir perfis dobrados enrijecidos para proteção do atleta
em todo seu contorno, garan�ndo que não haverá cantos ou sobressaltos perfurocortantes, fabricado em
aço carbono, galvanizado a fogo, com espessura mínima de 1,50 mm (um milímetro e quinhentos
micrometros) e seção mínima de 50 mm (cinquenta milímetros), sendo seu comprimento conforme a
extensão do painel. A parte interna do perfil deve conter fixadores para fixação das telas de modo que
nenhuma parte ou vér�ce apresente partes pon�agudas ou sobressalentes que possam causar
ferimentos aos usuários ou prejudicar a segurança da estrutura.

6.1.4.3. O conjunto do perfil deve ter uma tampa removível fabricada em aço carbono, galvanizado
a fogo, com espessura mínima de 1,50 mm (um milímetro e quinhentos micrometros) e seção mínima de
50 mm (cinquenta milímetros) permi�ndo melhor acabamento e segurança no conjunto de alambrados.
Em função da tampa removível, as telas de cada painel poderão ser subs�tuídas a qualquer momento no
local, sem a necessidade de remoção completa do painel, permi�ndo uma manutenção rápida e com
baixo custo. O método de subs�tuição da tela não pode danificar a galvanização, devendo ser garan�da
sua integridade. Ao mesmo tempo a tampa do perfil enrijecido deve ter uma resistência mínima entre a
tampa de fixação e o perfil de 200 kgf (duzentos quilogramas força) sem rompimento, comprovado
através de ensaios realizados por laboratórios capacitados (IPT ou INMETRO).

6.1.4.4. A tela para alambrado deverá ter malha losangular, com mínimo de 2.1/2" (duas polegadas
e meia), fabricada com arame galvanizado número 12 (doze), medindo 2,77 mm (dois milímetros e
setecentos e setenta micrometros), com reves�mento em PVC autoaderente na cor azul e diâmetro final
de 3,80 mm (três milímetros e oitocentos micrometros). Deverá ser fornecido, também, um portão em
aço carbono, galvanizado a fogo, com estrutura similar à do alambrado, com fecho zincado e dobradiças,
instalado próximo à linha central da quadra, para garan�r o acesso ao interior da quadra. Os fixadores
devem garan�r a total integridade e durabilidade à estrutura, com parafusos sextavados de aço zincado,
porca e arruela de pressão, fixadores produzidos em chapas de aço carbono, galvanizados a fogo, com
seção retangular de 50 x 180 mm (cinquenta por cento e oitenta milímetros), espessura de 5,00 mm
(cinco milímetros), para ligação da estrutura em todo o contorno da quadra. O tratamento das super�cies
de aço carbono deve ser de alta resistência com cobertura mínima de 75 micrometros e com garan�a
mínima de cinco anos.

6.1.4.5. A estrutura deverá possuir travessas (mão francesa) nos vér�ces da estrutura, fixadas no
angulo de 45º para garan�r o seu travamento. O alambrado deve ser do �po autoportante, fixado
independente de estrutura de fundação, garan�ndo a sua mobilidade, caso seja necessária sua remoção
para outra localidade. A estrutura de sustentação das arquibancadas servirá de base para garan�r a
estabilidade da estrutura do alambrado.

6.1.5. Iluminação projetor LED

6.1.5.1. A iluminação do equipamento tem por obje�vo facilitar a prá�ca de esportes pela
comunidade também no período noturno. Para a iluminação deste espaço será u�lizada a técnica de



iluminação por projeção, não devendo ter cabos e fios aparentes, para tanto, todos os cabos devem ser
embu�dos na estrutura da arquibancada em perfil de alumínio fixados sobre os painéis de alambrado em
toda a extensão da quadra onde se fizer necessário. Para iluminação deste equipamento, está prevista a
instalação de 14 (doze) projetores �po LED, sendo: 08 projetores laterais; e  06 projetores nos vér�ces do
alambrado.

6.1.5.2. O projetor de LED para iluminação do equipamento deverá possuir grau de proteção IP-66
total, filtro de bronze sinterizado para equilíbrio das pressões, pintura eletrostá�ca na cor cinza Munsell N
6,5, potência de 120W (±5%), fluxo luminoso mínimo de 10.850 lumens, fator de potência ≥ 0,95, THD ≤
10%. O projetor deverá ter protetor de surto adicional para o driver e LED, que deverá suportar impulsos
de tensão de pico de 10.000 ±10% V (forma de onda normalizada 1,2/50 µs) e corrente de descarga de
10.000A (forma de onda normalizada 8/20 µs), no modo diferencial (L1-Terra, L1-L2/N, L2/N-Terra), e
surtos de até 12 kA, ligado em serie proporcionando maior segurança ao projetor, abrindo o circuito na
queima do SPD, evitando danos maiores e deixando o projetor apagado para fácil iden�ficação do mesmo
para a sua manutenção.

6.1.5.3. O driver deverá possibilitar dimerização por sinal 0-10V ou PWM, por meio de sistema de
telegestão. O driver deverá ser alojado internamente no projetor. O aro deverá ser fixado por meio de
parafusos ao corpo dissipador, fabricado em liga de alumínio injetado alta pressão, com alta resistência
mecânica. LED com lente primária em polímero com ângulo de 60º ou 15º e lente secundária em vidro
plano temperado com resistência ao impacto mecânico IK-08. O sistema térmico do projetor deverá
ocorrer através do corpo com aletas dissipadoras, garan�ndo a estabilização térmica de operação no
ponto de junção do Led. O projetor deverá ter junta de vedação fabricada em silicone resistente à altas
temperaturas, com dureza e formato que garanta o grau de proteção mínimo IP-66 total, prensa cabo ou
passa fio IP-66 na passagem da fiação da rede, evitando danificar a fiação e mantendo o grau de
proteção, cabo de ligação a rede em material PP 3x1.5mm² 105°C em conformidade com a norma ABNT.
A fixação do projetor deverá ser através de suporte �po “U”, que permite movimentos ver�cais, fabricado
em chapa de aço galvanizado. Manutenção facilitada, por meio de conectores com engate rápido ou de
torção e parafusos zincados.

6.1.5.4. O projetor deverá atender aos ensaios relacionados em conformidade a Portaria 20
INMETRO e deverão ser executados por laboratório acreditado INMETRO. Os ensaios deverão ser de:

a) A.1 Resistência ao carregamento ver�cal e horizontal;

b) A.3-Grau de proteção;

c) A.9.4-Proteção contra impactos mecânicos externos, (absorvendo o impacto da bola);

d) A.9.3-Resistência à vibração.

6.1.5.5. A u�lização de equipamentos aprovados pelas normas técnicas ABNT é obrigatória.

6.1.6. Arquibancadas

6.1.6.1. As estruturas de sustentação das arquibancadas serão produzidas em tubos de aço
carbono galvanizado, fabricados com paredes de mínimo de 2,00 mm (dois milímetros) de espessura,
tratamento contra corrosão e seções de mínimo de 50 x 50 mm (cinquenta milímetros por cinquenta
milímetros).

6.1.6.2. Deverão ser autoportantes e fixados independente de estrutura de fundação. O conjunto
de arquibancadas servirá de apoio e base para dar estabilidade à estrutura dos alambrados supracitados.

6.1.6.3. Devem ser instaladas 08 (oito) estruturas de arquibancada com dois patamares de
assentos para visitantes, sendo o patamar inferior com espaço para assento e suporte de pés do assento
superior e o patamar superior com espaço para assento.

6.1.6.4. As arquibancadas serão instaladas com a seguinte configuração e dimensão (largura x
profundidade):  04 (quatro) arquibancadas laterais com 6,00 x 2,00 m (seis metros por dois metros); e 04
(quatro) arquibancadas de fundo com 4,00 x 2,00 m (quatro metros por 2 metros).

6.1.6.5. Os módulos da arquibancada deverão ter todas as soldas feitas em MIG/MAG e após
prontos, deverão receber galvanização a fogo (zincagem por imersão a quente).



6.1.6.6. Os materiais devem apresentar grande durabilidade contra a corrosão e baixo custo de
manutenção.

6.1.6.7. Os assentos serão de madeira ecológica de polipropileno reciclado com comprovação de
densidade superior a 1,15g/cm3. Deve ser de grande durabilidade contra intempéries. Prever guarda
corpo para o patamar superior da arquibancada, totalizando 80 metros lineares de assentos divididos em
2 patamares e fixadas a estas estruturas. As estruturas que formam as arquibancadas servirão de suporte
para as laterais dos alambrados, dispensando qualquer �po de fixação no solo. O alambrado nestas
laterais deverá ter dois metros e cinquenta (2,50) cen�metros de altura.

6.1.7. Kit de energia fotovoltaica

6.1.7.1. Visando garan�r a autonomia elétrica do equipamento, será fornecido e instalado um
sistema de geração de energia elétrica fotovoltaica, atendendo a iluminação da quadra. O sistema deverá
obedecer às normas vigentes, inclusive as da concessionária local. Todos os materiais necessários para a
perfeita instalação do sistema de geração de energia fotovoltaica deverão ser fornecidos pela empresa,
destacando-se, entre outros: 

a) Módulo fotovoltaico; 

b) Estrutura de suporte/fixação;

c) Circuitos elétricos em CC e AC; Inversores; e 

d) Quadros elétricos de proteção, seccionamento e comando (em CC e AC).

6.1.7.2. Sistema fotovoltaico (lado CC) 

I - O sistema deverá ser ligado à rede elétrica bifásica ou trifásica de baixa tensão. Deverá ser
instalado um sistema de 13,2kWp de potência, conforme detalhamento abaixo:

a) 02 inversores 6.0-1 KW 180-270V; 

b) 16 módulos fotovoltaicos 330Wp; 

c) 02 String Box 2 entradas / 2 saídas; 

d) Estrutura em alumínio para fixação dos módulos;

e) Disposi�vos de proteção; e

f) Cabeamento, conectores, caixas e demais itens necessários.

II - O sistema será instalado na estrutura metálica da quadra, seguindo a inclinação de 15º. Os
módulos fotovoltaicos deverão possuir uma tensão de circuito aberto de 45,9V, tensão de operação
37,7V. O inversor solar deverá ter padrões de qualidade suficientes para que possa ser u�lizada na
instalação e conectada à rede elétrica da concessionária. Dessa forma, deve ser u�lizado um inversor da
Fronius PRIMO 6.0-1 KW ou similar que atende todas as normas exigidas pelas normas das
concessionárias.

6.1.7.3. Elétricas do lado AC

I - Deverá ter uma rede de dutos, caixas e acessórios para os circuitos elétricos (AC), desde a saída
dos inversores até o ponto de conexão com a rede elétrica conectada à concessionária. Todos os
condutores/fiações elétricas serão do �po flexíveis, e atenderão às normas da ABNT, com Selo de
Conformidade do INMETRO (NBR), comprovando sua qualidade e com suas caracterís�cas impressas na
sua capa isolante. Terão isolação classe 450/750V e 0,6-1KV, nas bitolas mínimas de 2,5 mm2. A fiação
será sempre protegida mecanicamente por eletrodutos e caixas, não se permi�ndo a sua exposição no
ambiente.

II - Emendas da fiação serão sempre executadas em caixas de passagem, isoladas através de fita
auto fusão e fita isolante an�chamas, não se admi�ndo emendas no interior de eletrodutos e mesmo
eletrocalhas/canaletas.

III - Toda a fiação elétrica de distribuição deverá ser iden�ficada através de cores, tomando-se para
tal as indicações:



a) Fases: preto, branco, vermelho; Neutro: azul-claro; e Terra: verde.

IV - Todos os circuitos elétricos serão devidamente iden�ficados através da colocação de plaquetas
acrílicas numeradas no espelho interno dos Quadros de Distribuição. As fiações serão iden�ficadas, junto
aos disjuntores e barramento neutro, através de anilhas plás�cas numeradas, devendo o resumo ser
afixado na tampa.

6.1.7.4. Especificações técnicas de materiais e produtos

a) Produto: eletroduto metálico com acessórios

Tipo: eletroduto de ferro galvanizado à fogo classe média, em barra de 3 metros,
rosqueável, com luvas e curvas de raio longo (raio igual ou superior a dez vezes o seu diâmetro interno) –
NBR 5624/93;

b) Produto: caixa de passagem

Tipo: em alumínio fundido, dimensões indicadas em projeto, conforme a aplicação;

c) Produto: condutores de energia (AC)

Tipo: cabos de cobre eletrolí�co, têmpera mole, flexíveis, com isolação de PVC não
propagante à chama ou de gases tóxicos, classe de isolação 0,6/1 kV – 70°. (NBR 6880/7288).

Tipo: fios e cabos de cobre eletrolí�co, têmpera mole, flexíveis (encordoamento classe 4)
com isolação de PVC não propagante à chama ou de gases tóxicos, classe de isolação 450/750 V – 70;

d) Produto: disjuntor

Tipo: Disjuntor de atuação lenta (curva C), 63A/250V/60Hz (IEC 60947-2).

Aplicação: Proteção dos circuitos elétricos, instalados no interior do quadro de
distribuição;

e) Produto: conduletes

Tipo: conduletes em alumínio fundido, para passagem/saída de cabeamento;

f) Produto: terminal e luva de compressão

Corpo: cobre eletrolí�co com recobrimento superficial em estanho por processo de
eletrodeposição, dimensões conforme a bitola do condutor.

Caracterís�cas: indicação da matriz em baixo relevo, janela de inspeção para verificação da
correta introdução do cabo, compressão com alicate manual ou hidráulico, de fácil aplicação, com
deformação circunferencial ou hexagonal.

Referência: modelo YAL e YSL (BURNDY) ou similar;

g) Produto: quadro elétrico

Tipo: em chapa metálica, com barramento trifásico de neutro e de terra, grau de proteção
IP55, de sobrepor ou embu�r;

h) Produto: protetor contra surtos

Tipo: Supressor de transientes �po varistor, conforme projeto, para fixação em quadro;

i) Produto: seccionador

Tipo: Tensão máxima de trabalho 1500Vcc, corrente nominal 40A;

j) Produto: cabos fotovoltaicos

Tipo: Cabo unipolar de potência, flexível, com condutor de cobre estanhado, têmpera
mole, classe de encordoamento 5, isolação em composto termofixo livre de halogênio, cobertura em
composto termofixo livre de halogênio com resistência a raios UV, temperatura de 90oC, classe de tensão
de 1,8kV cc;

k) Produto: módulo fotovoltaico 340Wp



Tipo: Módulo fotovoltaico, com potência de 340Wp, 72 células de 158,75x158,75mm,
vidro de 3,2mm de espessura, perfil de alumínio anodizado de 40mm, 5 barramentos, tolerância de
potência de 0~+5W, tecnologia de silício policristalino, caixa de junção IP67 para 1500Vcc com 3 diodos
de by-pass, cabo com seção de 4mm2.

Cer�ficação: Classificação Energé�ca A (INMETRO);

l) Produto: protetor contra surtos fotovoltaicos

Tipo: Tensão nominal de 1000Vcc, corrente de descarga 40KA, �po 2, cer�ficações IEC
61643-1 / EN 61643-11;

m) Produto: inversor solar

O inversor tem por finalidade converter a corrente con�nua gerada pelo painel
fotovoltaico em corrente alternada, com padrões de qualidade suficiente para que possa ser u�lizada na
instalação e conectada à rede elétrica da concessionaria.

Será u�lizado um inversor Fronius modelo PRIMO 6.0-1 KW ou similar que atende todas as
normas exigidas pela Norma GED-15303 - Conexão de Micro e Mini Geração Distribuída Sob Sistema de
Compensação de Energia Elétrica;

n) Produto: caixa de proteção CC ou string box

O quadro de proteção de corrente con�nua do sistema FV, além de possuir os fusíveis para
a conexão das strings, incorpora um interruptor seccionador de desconexão CC e o disposi�vo de
proteção de surto.

Para esse projeto, aplica-se quatro stringbox, sendo cada uma composta por 1 entrada e 1
saída ou duas stringbox sendo cada uma composta por 2 entradas e duas saídas. O quadro de proteção
CC pode ter a função da caixa de strings. No mesmo quadro deve estar presente o barramento de
aterramento, necessário para coletar as ligações à terra das estruturas metálicas e carcaças dos módulos
FV.

O interruptor seccionador de desconexão é necessário na manutenção dos Sistemas FV,
permi�ndo a desconexão dos módulos para garan�r a segurança durante manutenções nas instalações e
nos inversores. A barra de aterramento do quadro de proteção pode ser conectada à terra ou ao
condutor do equipotencial da instalação elétrica.

Será instalada na porta da caixa de medição, uma placa de advertência com os seguintes
dizeres: “CUIDADO - RISCO DE CHOQUE ELETRICO - GERACAOPROPRIA” conforme a GED-13.

6.1.7.5. Dimensionamento es�mado do sistema 

a) Es�ma�va de consumo de energia elétrica da quadra: Serão 14 luminárias em LEDs de 150W,
totalizando 2.100W. Es�mando um funcionamento diário de 6 horas, durante 30 dias por mês, teremos
sua u�lização por 180 horas mensais. Assim, o consumo total do mês será, aproximadamente de: 2,1kW x
180horas = 378 kWh/mês.

b) Es�ma�va mínima de geração de energia elétrica pelo sistema fotovoltaico: A geração de energia
pelo sistema fotovoltaico depende de diversos fatores, porém pode ser adotada uma média mínima
mensal de geração de 500 kWh/mês, ob�da através de simulação computacional para uma localidade
genérica em coordenadas geográficas aproximadas, com o sistema proposto.

c) Es�ma�va mínima do saldo mensal de geração de energia: Dessa forma, deverá ser es�mado
que o sistema possa gerar um saldo mínimo de 120kWh/mês, permi�ndo agregar mais pontos de
iluminação ao redor do equipamento ou até ser rever�do em saldo para compensação, conforme
legislação vigente.

6.2. Por fim, entende-se que a solução como um todo é descrita como a implantação, de forma
completa, de todo o ambiente necessário para a prá�ca espor�va em um campo sinté�co, com
arquibancada, estrutura de alambrados, fornecimento de energia fotovoltaica e dos equipamentos
necessários para a prá�ca de futebol.



 

7.  DA GARANTIA DO PRODUTO

7.1. Os materiais/serviços constantes deste Termo de Referência terão a garan�a de 5 (cinco)
anos.

7.2. A empresa deverá fornecer cer�ficado de garan�a por meio de documentos próprios ou
anotação impressa ou carimbada na respec�va Nota Fiscal.

7.3. No caso de subs�tuição de algum item este terá o mesmo prazo de garan�a originalmente
dado ao bem subs�tuído passando está a contar da data em que ocorrer a subs�tuição.

7.4. A empresa fornecedora dos módulos espor�vos será responsável pela subs�tuição troca
ou reposição dos produtos se porventura forem entregues com qualquer defeito, avaria ou
incompa�bilidade com as especificações deste Termo de Referência.

8. DOS LOCAIS DE IMPLANTAÇÃO DOS CAMPOS SINTÉTICOS

8.1. Os locais de implantação  dos Campos Sinté�cos serão indicados no momento da
contratação.

9. DO PRAZO PARA IMPLANTAÇÃO DOS CAMPOS SINTÉTICOS 

9.1. Os Campos Sinté�cos deverão ser entregues no prazo de até 30 (trinta) dias corridos,
contados a par�r da assinatura do instrumento de contrato.

9.2. Com o obje�vo de verificar sua conformidade com as especificações constantes neste
Termo de Referencia, o recebimento dos campos será realizado:

9.2.1. Provisoriamente, no ato da entrega, para posterior verificação da conformidade do
produto com a especificação constante do presente termo.

9.2.2. Defini�vamente, em até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento provisório e
instalação, mediante termo circunstanciado, após verificar que o produto entregue possui todas as
caracterís�cas consignadas, no que tange a quan�dade solicitada e qualidade do produto especificada,
conforme este Termo de Referência/edital.

9.3. Os materiais u�lizados na instalação deverão ser novos e de primeiro uso.

9.4. Os materiais que forem entregues em desacordo com o especificado deverão ser
subs�tuídos pela contratada em até 05 (cinco) dias corridos e o seu descumprimento poderá acarretar
sanções conforme previsto na legislação vigente.

9.5. Em caso de prorrogação do prazo de entrega, este poderá ser feito uma única vez, por
prazo não superior a 07 (sete) dias corridos. Deverá ser feito por escrito, jus�ficadamente, antes de seu
vencimento, comprovando que não houve culpa do fornecedor no descumprimento do prazo contratual.

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

9.7. 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.

9.8. A entrega/instalação deverá ser realizada diretamente nos locais indicados pela Secretaria
de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal. 

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. Entregar os Campos Sinté�cos de acordo com as especificações e condições estabelecidas
neste Termo e no Edital.

10.2. Fornecer todos os insumos novos e de primeiro uso, não oriundos de recarga,
recondicionamento, remanufaturamento, reciclagem ou fabricado por qualquer processo semelhante.



10.3. 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.

10.4. 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.

10.5. 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.

10.6. Comunicar por escrito eventual atraso, apresentando jus�fica�vas que serão objeto de
apreciação pela CONTRATANTE.

10.7. Atender, no prazo fixado, todas as solicitações do Executor do Contrato.

10.8. 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.

10.9. 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.

10.10. 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.

10.11. Garan�r a qualidade dos itens, devendo subs�tuir às suas expensas, no todo ou em parte,
o objeto contratado em que for constatado defeito ou má qualidade resultante do transporte
inadequado, quando da entrega.

10.12. 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.

10.13. Assegurar que os produtos entregues atenderão às especificações solicitadas, aos
requisitos exigidos e ainda, que estão em conformidade com a legislação relacionada ao assunto.

10.14. 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 condo nas normas per�nentes ao objeto.

10.15. Realizar a instalação dos módulos espor�vos nos locais indicados pela CONTRATANTE e de
acordo com a ordem de serviço expedida por esta.

10.16. 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.

10.17. 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.

10.18. 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 5.449, de 12 de janeiro de
2015, o qual proíbe conteúdo discriminatório contra a mulher.

10.19. Cumprir o disposto na Lei Distrital nº 6.112/2018, que trata da implementação de
Programa de Integridade em pessoas jurídicas que firmem relação contratual de qualquer natureza com a



administração pública do Distrito Federal, em todas as esferas de poder, quando o valor contratual
for igual ou superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

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 nº 8.666/1993.

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 das aquisições.

11.3. Permi�r o acesso dos empregados da CONTRATADA, devidamente iden�ficados, às suas
instalações para entrega dos materiais deste Termo.

11.4. Promover através do executor do contrato ou responsável, o acompanhamento da entrega
e instalação dos produtos de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Edital, Contrato
e Nota de Empenho.

11.5. Realizar rigorosa conferência das caracterís�cas dos produtos entregues, somente
atestando os documentos das despesas quando comprovada a entrega fiel e correta dos materiais.

11.6. Juntar cópia do instrumento contratual dos equipamentos que es�verem dentro do
período de garan�a, nos casos em que se aplicam.

11.7. Prestar aos funcionários da CONTRATADA todas as informações e esclarecimentos
necessários que eventualmente venham a ser solicitados.

11.8. Aplicar as penalidades cabíveis previstas no respec�vo Edital garan�da prévia defesa.

11.9. 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.

11.10. Exercer a fiscalização da instalação dos produtos por servidores especialmente designados
na forma prevista na Lei de Licitações nº 8.666/1993 e suas alterações.

11.11. 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.

11.12. Efetuar o pagamento à CONTRATADA conforme es�pulado neste instrumento.

11.13. Documentar as ocorrências havidas firmado juntamente com o preposto da CONTRATADA.

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

11.15. Indicar as áreas onde serão instalados os módulos espor�vos e os dias que serão
realizados a instalação.

11.16. Será de responsabilidade da CONTRATANTE realizar a limpeza do local no qual o módulo
espor�vo será implantado, bem como realizar o processo de compactação do solo existente no local, o
nivelamento e execução de um piso em concreto armado para receber o módulo espor�vo móvel. 

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. O atraso injus�ficado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato
sujeitará a Contratada às sanções previstas neste 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.

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

I - advertência;
II - multa; e



III - suspensão temporária de par�cipação em licitação, e impedimento de
contratar com a Administração do Distrito Federal, por prazo não superior a 02
(dois) anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta come�da.
a) Para a licitante e/ou contratada que, convocada dentro do prazo de validade
de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da
execução do seu objeto, não man�ver a proposta, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal; a penalidade será aplicada por prazo não
superior a 5 (cinco) anos, e a licitante e/ou contratada será descredenciada do
Sistema de Cadastro de Fornecedores, sem prejuízo das multas previstas em
edital e no contrato e das demais cominações legais, aplicadas e dosadas
segundo a natureza e a gravidade da falta come�da.

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os mo�vos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção
aplicada com base no inciso anterior.
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.

12.3. Da Advertência

12.3.1.  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.

12.4. Da Multa

12.5. 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.



12.5.1. 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.

12.5.2. 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.

12.5.3.  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.

12.5.4.  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.

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

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

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

12.6. Da Suspensão

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

I - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, a licitante
e/ou contratada permanecer inadimplente;
II - por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo
estabelecido no edital, os documentos e anexos exigidos, quer por via fax ou
internet, de forma provisória, ou, em original ou cópia auten�cada, de forma
defini�va;

III - por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregão,
convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o
contrato, ensejar o retardamento na execução do seu objeto, falhar ou fraudar
na execução do contrato; e
IV - por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante:
a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas
licitações, obje�vando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da
adjudicação do objeto da licitação;

b) tenha pra�cado atos ilícitos visando a frustrar os obje�vos da licitação; e



c) receber qualquer das multas previstas no subitem anterior e não efetuar o
pagamento;

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

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

12.7.  Da Declaração de Inidoneidade

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

12.7.2. A declaração de inidoneidade prevista neste item permanecerá em vigor enquanto
perdurarem os mo�vos que determinaram a punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que a aplicou, e será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração
pelos prejuízos resultantes de sua conduta e após decorrido o prazo da sanção.

12.7.3. A declaração de inidoneidade e/ou sua ex�nção será publicada no Diário Oficial do Distrito
Federal, e seus efeitos serão extensivos a todos os órgãos/en�dades subordinadas ou vinculadas ao
Poder Execu�vo do Distrito Federal, e à Administração Pública, consoante dispõe o art. 87, IV, da Lei nº
8.666, de 1993.

12.8.  Das Demais Penalidades

12.9. As sanções previstas nos subitens 11.4 e 11.5 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.

12.10. Do Direito de Defesa

12.10.1.  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.

12.10.2. 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.

12.10.3. 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;

12.10.4. 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.

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



12.11. Do Assentamento em Registros

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

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

12.12. Da Sujeição a Perdas e Danos

12.13. 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.

12.14. Disposição Complementar

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

13. DO VALOR TOTAL ESTIMADO

13.1. O valor unitário es�mado do módulo espor�vo é de R$ 790.000,00 (setecentos e noventa
mil reais).

13.2. Assim, o valor total es�mado para o registro de de 20 módulos espor�vos móveis é de R$
15.800.000,00 (quinze milhões oitocentos mil reais).

13.3. Conforme planilha compara�va de preços constante nos autos, apurado mediante
pesquisa de mercado e de preços pra�cados pela Administração. 

14. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

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

14.2. O objeto a ser apresentado da declaração predita precisa ser compa�vel com as
caracterís�cas descritas neste Termo de Referência.

14.3. Deverão ser apresentados todos os cer�ficados do INMETRO, bem como laudos com
capacidade de comprovar desempenho informado.

15. DA AMOSTRA 

15.1. Da entrega da amostra: Como critério de Classificação, a licitante que apresentar o menor
preço deverá apresentar amostras dos componentes do conjunto modular, no prazo de 10 (dez) dias
úteis, importando em DESCLASSIFICAÇÃO caso a amostra não esteja no padrão especificado, devendo ser
apresentados os seguintes itens, no mínimo:

Futebol Society: grama sinté�ca na cor verde – área de mínimo 2m x 2m, com linhas
demarcatórias brancas e demais elementos que o componham o sistema, como os elementos
absorvedores de impactos e demais elementos que o componham o sistema, e comprovações conforme
edital;

Alambrado: um perfil lateral, um perfil do fundo, um setor de arquibancada completo com
as comprovações conforme edital, com a apresentação de suas estruturas metálicas galvanizadas e telas
galvanizadas com fios reves�dos por PVC na cor azul; porta e demais elementos que o definam;

Sistema de Drenagem: área de aproximadamente 2 m x 2 m conforme edital;

Sistema de lluminação LED: uma unidade completa com as comprovações conforme
edital;

Gol: completo, com rede e comprovações conforme edital;

Kit de energia fotovoltaica: completo, conforme edital.



15.2. Caso a amostra seja rejeitada, a licitante segunda colocada será convocada para igual
procedimento. E, assim, sucessivamente, até a aprovação.

15.3. Do local e do horário de entrega: o horário de entrega será de 08h00min às 18h00min, de
segunda-feira à sexta-feira, no setor de PREGÃO/SUAG/SEL/DF, sito no endereço SCS, Quadra 4, Edificio
Luiz Carlos Botelho, 7º andar - Bairro Asa Sul – Brasília/DF; CEP: 70.304-000.

15.4. Do recebimento da amostra: no ato de recebimento da amostra, será emi�do documento
que comprove a entrega, pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio no setor de
PREGÃO/SUAG/SEL/DF. O documento será emi�do em 02 (duas) vias de igual teor, uma das quais será
juntada ao processo licitatório.

15.5. Do critério de avaliação: o material da amostra poderá ser aberto, manuseado,
desmontado, receber cortes, secções, vincos ou movimentos nas peças. Caso a licitante não apresente a
amostra, no prazo es pulado, terá sua proposta automa�camente DESCLASSIFICADA.

15.6. Após vencido o prazo de entrega da mostra, não mais será permi�do fazer ajustes ou
modificações no produto apresentado para adequá-lo às condições especificadas.

15.7. Para efeito de avaliação da amostra será considerada as seguintes caracterís�cas:

15.7.1. Conformidade com as especificações solicitadas e caracterís�cas técnicas presentes
neste Termo de Referência:

a) Qualidade;

b) Acabamento;

c) Esté�ca; e

d) Funcionalidade.

15.7.2. Os fatores qualidade, acabamento, esté�ca e funcionalidade serão analisados em
conjunto, observando-se a finalidade do material e, principalmente, os seguintes aspectos:

a) quanto à qualidade: análise da matéria-prima da grama sinté�ca, inclusive em relação ao
volume de tufos , componentes, controle de qualidade, etc.;

b) quanto ao acabamento: o esmero na fabricação do objeto, a junção dos tapetes da grama
sinté�ca, igualdade das medidas, etc.;

c) quanto à esté�ca: o design, a robustez, os detalhes, etc.;

d) quanto à funcionalidade: promover o conforto dos usuários, oferecer caracterís�cas de jogo
semelhantes aos campos de grama natural, etc.

15.8. As despesas decorrentes dessa medida, bem como os outros referentes às AMOSTRAS,
correrão por conta das licitantes.

15.9. A amostra aprovada ficará em poder da SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO
DISTRITO FEDERAL, doravante denominada SEL/DF, para conferência futura do Executor do contrato da
prestação do serviço de reparo, com fornecimento e instalação de grama sinté�ca.

16. DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO

16.1. 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 da proposta de preços da licitante vencedora.

16.2. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a par�r da data de sua
assinatura.

16.3. 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.

16.4. 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 à data do efe�vo



pagamento de acordo com a variação “pro rata tempore” do IPCA nos termos do Art. 3º do Decreto nº
37121/2016.

17. DA GARANTIA CONTRATUAL

17.1. A Contratada, no prazo de 10 (dez) dias corridos após a assinatura do Termo de Contrato,
prestará garan�a no valor correspondente a 3% (três por cento) do valor do Contrato, podendo optar
por qualquer das modalidades previstas no Art. 56, da Lei Federal n° 8.666/1993. 

18. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

18.1. O acompanhamento e a fiscalização da aquisição dos materiais consistem na verificação da
conformidade do fornecimento, 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° 8.666/1993 e dos Decretos n°
32.598/2010 e n° 32.753/2011.

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

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

18.4. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos
de controle, que compreendam a mensuração dos seguintes aspectos, quando for o caso:

I - Os resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação dos prazos de execução e
da qualidade demandada;

II - O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; e

III - A sa�sfação do público usuário.

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

18.6. 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.

18.7. Cabe ao Fiscal do Contrato observar o efe�vo cumprimento do disposto no Art. 13, da Lei
Distrital nº 6.112/2018.

18.8. Sujeitar-se-á a Contratada à mais ampla e irrestrita fiscalização da autoridade encarregada
de acompanhar a execução do objeto deste Termo de Referência, prestando todos os esclarecimentos
solicitados e atendendo às exigências formuladas dentro das prescrições legais.

18.9. 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.

18.10. 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.

18.11. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto deste Termo de Referência,
deverão ser prontamente atendidas pela Contratada, sem ônus para a Secretaria de Estado de Esporte e
Lazer do Distrito Federal – SEL/DF.

19. DA VISTORIA 



19.1. A Contratada poderá fazer um reconhecimento no local antes da implementação do
módulo espor�vo, 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 do objeto, em consonância com o entendimento do Tribunal de
Contas do Distrito Federal (Decisões nos 1.443/2011, 3.119/2011 e 4.117/2011 do TCDF).

20. DO CONSÓRCIO E DA SUBCONTRATAÇÃO

20.1. A par�cipação de consórcios não será admi�da, 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.

20.2. Pelo mesmo fato não há mo�vos para se admi�r a subcontratação, de forma a gerar outros
instrumentos contratuais e consequentemente outras atribuições à administração pública. Deste modo, é
vedada a subcontratação do objeto.

20.3. Registre-se que o bene�cio da subcontratação deve ser afastado sob uma das seguintes
jus�fica�vas dispostas no 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;

20.4. 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 s várias etapas procedimentais
relavas  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 sendo de preservar a elevada necessidade de manter a qualidade e nível da execução e
acompanhamento dos serviços.

Lui Rigolin ressalta que: 

“...a subcontratação deve revelar-se em princípio e antes de sua
materialização desejavelmente para a Administração CONTRATANTE e o
par�cular contratado ou no mínimo indiferente para a Administração com
relação contratação mesma, ou seja, não pior para o Poder Público que
aquela contratação originária”.

20.5. 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 sendo de que a subcontratação integral do objeto pactuado desnatura o
certame licitatório e jus�fica a apenação do agente que a autorizou.

20.6. 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.

20.7. Por todo exposto fica afastada a possibilidade de subcontratação compulsória em
harmonia com as Decisões nº 2236/2016, 743/2016 e 2943/2010; e / TCU: Acordão nº 2736/2013 –
Plenário.

21. DA SUSTENTABILIDADE

21.1. 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.

22. DO FORO



22.1. O foro para dirimir questões rela�vas ao presente Termo de Referência será o da
Circunscrição Especial Judiciária de Brasília – DF.

23. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

23.1. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da Administração não eximirá a
CONTRATADA de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as
partes.

23.2. Após a celebração do contrato, não será considerada ou atendida reclamação ou
solicitação de alteração dos preços constantes da proposta da CONTRATADA.

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

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

24. DOS ANEXOS

24.1. São partes integrantes deste Termo de Referência, os seguintes anexos:

 

ANEXO I – Modelo de declaração de vistoria 

ANEXO II - Modelo de declaração de abstenção de vistoria 

 

Elaborado pela Equipe de Planejamento de Contratação:

 

ANNA CAROLINA MONTENEGRO NUNES SALES 

Membro

Matrícula: 280.257-0

Engenheira civil

 

JOÃO DE DEUS DA COSTA FILHO

Membro

Matrícula: 277.603

Engenheiro civil

 

CLEBER GOMES DE SOUZA

Membro

Matrícula: 280.262-7

 

 

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 JUNIOR

Subsecretário de Administração Geral

 

 

 

ANEXO I

 

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 o local em que será implantado módulo espor�vo composto
por __________, localizado no endereço _______________________________________, 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  ___/___/2021,  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
Pregão Presencial nº __/2020, por ter optado por não realizar vistoria local.

 

 
 Brasília, DF, ____ de ____________ de ______. 

  
_______________________________________ 

Representante da Empresa
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quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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IMPUGNAÇÃO/DENÚNCIA - PREGÃO ELETRONICO N.º 002/2022 -
SEL/DF

Ilustríssimo Senhor Pregoeiro 

É o presente para encaminhar a V. Sa. peça de impugnação ao termos do edital acima epigrafado, conforme peça em anexo,
acompanhada dos documentos anexos e comprovações da empresa ora impugnante.  

Termos em que se pede urgente deferimento. 

Cordialmente, 

Idealiza Soluções Inteligentes Ltda. 
Daniel Ribeiro 
Sócio Administrador.

comercial idealiza <contatocomercialidealiza@gmail.com>
seg 14/03/2022 17:52

Para:Pregao SEL <pregao.sel@esporte.df.gov.br>; ouvidoria.casacivil@buriti.df.gov.br <ouvidoria.casacivil@buriti.df.gov.br>;
procuradoriageral@mpdft.mp.br <procuradoriageral@mpdft.mp.br>; ouvidoria.sel@esporte.df.gov.br
<ouvidoria.sel@esporte.df.gov.br>; ouvidoria@tc.df.gov.br <ouvidoria@tc.df.gov.br>; presidencia@tc.df.gov.br
<presidencia@tc.df.gov.br>;

 5 anexos (6 MB)

IMPUGNACAO PE 0022022 SELDF. DIA 14032022.pdf; CNH DANIEL .pdf; 11 ADT CONTRATO SOCIAL IDEALIZA.pdf; ANEXO 1 - EDITAL
SITE SELDF. DIA 160322.pdf.pdf; ANEXO 2 - EDITAL COMPRASNET. DIA 170322.pdf;
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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 - Implantação e Instalação de Módulos Espor�vos de Campos Sinté�cos

Despacho - SEL/SUAG/EPC-OS148-21 Brasília-DF, 16 de março de 2022.

 

 

Ao Pregão,

 

Em virtude da Impugnação ao EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 002/2022 -
PREGÃO/SUAG/SEL/DF - (Ampla Concorrência), pleiteado pela empresa IDEALIZA SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA ME , inscrita no
CNPJ sob o n.º 04.626.006/0001-20, encaminhado via e-mail tempes�vamente às 17h52min do dia 14/03/2022, em que pretende a
impugnante a revisão dos termos Editalícios nas exigências (Id. SEI/GDF n.º 82093906).

 

Inicialmente à Impugnação aos termos do Edital, quanto a RESPOSTA ao que se destaca no disposto no item "5 - Dos
pedidos", os quais foram subme�dos à analise técnica por esta Equipe: 

 

5-b) Reformular o instrumento convocatório para garan�r a ampliação da compe�vidade ao certame,
passando a PERMITIR A PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS SOB A FORMA DE CONSÓRCIOS, ou, em hipótese
remota, acaso man�da a inacertada decisão de vedar a par�cipação de consórcios – o que não se acredita –
que referida DECISÃO SEJA DEVIDAMENTO MOTIVADA, a fim de prezar pela mo�vação dos atos
administra�vos, conforme dito no item 3-A) desta peça;

 

Em análise ao pedido protocolado nesta pasta, é importante frisar algumas colocações apresentadas pela
Solicitante, conforme abaixo:

 

Destarte, faz-se imprescindível que a Administração reforme o instrumento convocatório para o fim de
PERMITIR A PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS SOB A FORMA DE CONSÓRCIO, ou, se assim não for entendido, o
que não se acredita, que a decisão de VEDAR SEJA DEVIDAMENTE MOTIVADA de forma específica e legí�ma
para este objeto, em atenção aos princípios da ampla compe��vidade, moralidade e mo�vação dos atos
administra�vos.

 

Conforme a própria interessada menciona ao longo de seu pedido, a aceitação da formação de consórcio entre
empresas deve ser devidamente mo�vada, mediante contratação de alta complexidade e relevante vulto.

A interessada ainda afirma que pelo o fato do objeto em questão ser inovador, a fabricação deste é restrita a um
número mínimo de par�cipantes, porém conforme citado nos estudos técnicos preliminares, a época pelo menos quatro
contratações públicas foram realizadas com objeto similar, tais e quais Pregão Eletrônico nº 105/2019 – Prefeitura da Estância de
A�baia, Pregão Eletrônico nº 08/2019 – CBDE Brasil, Pregão Presencial nº 22/2019 – Secretaria de Administração e Inovação de São
Bernardo do Campo e Pregão Eletrônico nº 135/2020 - Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes do Acre.

Porém bastou uma simples e rápida busca na internet para verificar contratações semelhantes ao objeto do Edital, tais
quais:

 

• Dois bairros em Itupeva que receberão o projeto areninha e contará com os módulos como parte do projeto:
(h�ps://www.itupeva.sp.gov.br/projeto-areninha-vai-ser-implantado-em-itupeva-dois-bairros-sao-escolhidos)";

• Parque Tarsila do Amaral, em Campo Grande, também receberá módulos espor�vos:
(h�ps://www.acri�ca.net/editorias/esportes/prefeitura-inicia-obras-para-implantacao-de-modulo-espor�vo-no-parque/533235/); 

• Prefeitura de Selvíria, que irá instalar 90 unidades dos módulos em 79 municípios:
(h�p://www.selviria.ms.gov.br/no�cias/1043/Com-contrapar�da--Selviria-sera-contemplada-pelo-Governo-do-Estado-com-modulo-
espor�vo.html); 

• Prefeitura de A�baia instala mais três módulos, totalizando 05 unidades
(h�p://www.prefeituradea�baia.com.br/no�cia/inauguracao-tres-modulos-espor�vos/);

• Dentre outros.

 

https://www.itupeva.sp.gov.br/projeto-areninha-vai-ser-implantado-em-itupeva-dois-bairros-sao-escolhidos
https://www.acritica.net/editorias/esportes/prefeitura-inicia-obras-para-implantacao-de-modulo-esportivo-no-parque/533235/
http://www.selviria.ms.gov.br/noticias/1043/Com-contrapartida--Selviria-sera-contemplada-pelo-Governo-do-Estado-com-modulo-esportivo.html
http://www.prefeituradeatibaia.com.br/noticia/inauguracao-tres-modulos-esportivos/
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Ora, será que somente um fornecedor irá produzir mais de 100 unidades de um objeto “inovador”, e ainda só esse
fornecedor terá a habilidade de execução? Se a interessada ainda insis�r no sim, se somente uma empresa detém de uma técnica
tão especifica de execução, e ainda a Administração estaria querendo beneficiá-la (palavras da interessada) por que não há registro
de patente da estrutura em comento? Não há o que tecer sobre exclusividade de prestação de serviço, tampouco sobre ausência
de compe��vidade, haja vista que tal prá�ca inovadora está sendo cada vez mais u�lizada não só no Distrito Federal, mas em
diversos pontos do território Brasileiro.

Conforme previamente citado pela interessada, o consórcio deve ocorrer em situações as quais detêm de elevada
complexidade atrelada ao relevante vulto. Porém os itens que compõe as pretensas instalações são itens comuns ao mercado, tais
quais: alambrado, grama sinté�ca, trave para gol, projetores em LED e o kit de energia fotovoltaica.

Assim, como critério de sustentabilidade ambiental e ainda buscando sempre a economia dos cofres públicos, optou-
se pela u�lização do sistema elétrico fotovoltaico, sendo este um bem comum à realidade brasileira e u�lizado em residências,
equipamentos públicos, dentre outros.

Novamente, em rápida busca em sites especializados, foi verificado que os itens solicitados no Termo de Referência:
Módulo fotovoltaico; Estrutura de suporte/fixação; Circuitos elétricos em CC e AC; Inversores; e Quadros elétricos de proteção,
seccionamento e comando (em CC e AC)), estão em conformidade com a prá�ca não só de mercado como da Administração Pública
também conforme:

 

O kit de energia solar fotovoltaica on grid é capaz de transformar a energia captada através da luz do sol em
energia elétrica, sendo composto por equipamentos, como painéis solares, inversor solar, cabeamento e
controlador de carga.( h�ps://www.portalsolar.com.br/kit-de-energia-solar-tudo-o-que-voce-precisa-
saber.html);
O sistema fotovoltaico on grid trabalha em comunhão com a concessionária, captando a energia solar
durante o dia e convertendo para energia elétrica. Esse processo é feito por meio de equipamentos como:
painéis solares, controladores de carga, cabeamento e inversor. (h�ps://www.bv.com.br/bv-
inspira/financiamento-para-energia-solar/kit-de-energia-solar);

Os principais materiais a serem fornecidos são:  Módulos fotovoltaicos; Inversores; Estruturas de sustentação
para os módulos fotovoltaicos e fixação sobre as coberturas, sejam de telhas metálicas ou de laje;
Infraestrutura necessária para acomodação dos inversores, proteções, cabos e demais itens da planta
fotovoltaica; Todos os cabos, materiais elétricos e disposi�vos (quadros elétricos, proteções, etc.) dos circuitos
de corrente con�nua (CC) e corrente alternada (CA); Todos os materiais elétricos e acessórios necessários
(proteções, barramentos, etc.) para adequação dos Quadros de Distribuição existentes, nos quais será
realizada a conexão à rede elétrica; Medidores de energia, seguindo os requisitos especificados na seção 05 -
Requisitos Técnicos Mínimos, para medição da energia injetada nos pontos de conexão à rede elétrica; Todo o
material (hastes, suportes, elementos de fixação, isoladores, cabos, etc.) necessários para instalação,
atualização e adequação do SPDA; Todos os materiais e peças de reposição necessários para a CONTRATANTE
realizar trabalhos de operação e manutenção, conforme definido neste documento
(h�p://www.finatec.org.br/editais_finatec/files/licitacoes/2020/atas_e_outros/pregao_eletronico_013_2020_anexo_II.pdf)

 

Ou seja, nenhum item definido por esta pasta encontra-se em desconformidade com as prá�cas atuais de mercado,
não tendo nenhuma complexidade exacerbada conforme a interessada insiste em relatar.

Cumpre destacar também que o procedimento em análise trata-se de um Registro de Preços tendo como modalidade
o pregão eletrônico, estes regidos pelo Decreto Federal nº 7.892/2013 e Decreto Distrital nº 39.103/2018. Dessa forma, é
importante destacar o ar�go segundo e o inciso primeiro e o segundo do Decreto Distrital predito, conforme:

 

Art. 2º Para os efeitos deste Decreto, adotam-se as seguintes definições:
I - Sistema de Registro de Preços: conjunto de procedimentos para registro formal de preços rela�vos à
prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras;
II - ata de registro de preços: documento vincula�vo, obrigacional, com caracterís�ca de compromisso para
futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgãos e en�dades par�cipantes e
condições a serem pra�cadas, conforme as disposições con�das no instrumento convocatório e propostas
apresentadas; (grifo nosso)

 

Tendo em vista o ar�go citado, compreende-se que o registro de preços não é modalidade de licitação - a modalidade
escolhida foi o pregão conforme já elucidado ao longo deste esclarecimento – e sim forma da contratação.

Assim, eluda-se que o registro de preços tem como obje�vo registrar os valores informados nas propostas
apresentadas para ser u�lizado em contratações futuras. Ou seja, o documento resultante do procedimento em questão é a ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS, e não o contrato administra�vo propriamente dito. A par�r desta ata, a Administração poderá solicitar o
quan�ta�vo necessário, bem como no momento oportuno, o serviço cujo preço foi registrado.

A par�r dessa solicitação o contrato administra�vo entre as partes é firmado, e todas as informações referentes ao
quan�ta�vo, local de implantação, número de empenho e demais informações são prestadas.

Dessa maneira, é verificado que a Administração não está realizando um contrato superior ao valor de R$
15.800.000,00. A Administração está registrando preços, de forma a garan�r a economia dos cofres públicos, haja vista o momento

https://www.portalsolar.com.br/kit-de-energia-solar-tudo-o-que-voce-precisa-saber.html
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econômico instável que a população mundial se encontra, de forma a garan�r a universalização do acesso às pra�ca espor�vas para
a população, de forma a preservar o princípio da economicidade.

Ainda no que tange o consórcio entre empresas, cumpre destacar que a inviabilidade desse �po de formação foi
definida de modo a evitar a redução de compe��vidade através da cartelização.

A cartelização gira em torno do controle de precificação de determinado serviço ou insumo, e ao permi�r o
consórcio, a Administração abre possíveis brechas para conglomerados de empresas definirem o curso do pretenso certame, através
do controle de preços a serem pra�cados em suas propostas.

Sobre o comentado nível de detalhamento, esta equipe tão somente seguiu as orientações do Tribunal de Contas da
União, conforme h�p://www.tcu.gov.br/arquivosrca/001.003.011.htm, o qual elucida:

Termo de referência ou projeto básico
O que é?

1. O termo de referência ou o projeto básico é o documento, elaborado a par�r dos estudos técnicos
preliminares, deve conter os elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para
caracterizar o objeto da licitação (1).

 

Dessa maneira, o nível de detalhe presente no Termo de Referência foi realizado de modo a não gerar possíveis
dúvidas quanto à sua execução, tampouco a �pologia, forma e especificação dos materiais a serem u�lizados.

Destarte, de modo a exaurir os ques�onamentos a cerca da viabilidade de permissão de empresas sob a forma de
consórcios, esta equipe entende que não existem jus�fica�vas técnicas suficientes para tal mudança, haja vista tal implantação,
apesar de inovadora, não demanda elevada capacidade de execução e ainda, de modo a preservar a compe��vidade, a
inviabilidade do consórcio entre empresas visa ao impedimento de cartelização dos preços pra�cados nas propostas a serem
apresentadas.

Tais considerações são essenciais para entender as caracterís�cas de fornecimento da Ata de Registro de Preço, que
além de não garan�r a aquisição da totalidade descrita no edital, torna o fornecimento parcelado.

Segundo recentes decisões das Cortes de Contas, a par�cipação de consórcios deve ocorrer apenas quando o vulto
da contratação ou a complexidade técnica de fornecimento afetem a compe��vidade do certame, o que não é o caso, já que o
objeto não dispõe de complexidade técnica, tampouco alija licitantes pelo seu valor total. E ainda, inteira-se que há inúmeras
empresas no mercado capazes de suportar a execução para prestar tais serviços.

Ao contrário do que relata a Impugnante, o presente processo visa contratar serviços comuns, afinal, fornecer
módulos espor�vos (quadras mul�funcionais) não revela nenhuma especialização incomum para empresas do ramo, ou seja,
inexiste complexidade técnica de execução comparada a certames que visam a contratação de empresas de obras de grande porte,
por exemplo.

 

A jurisprudência deste Tribunal já se firmou no sen�do de que a admissão ou não de consórcio de empresas
em licitações e contratações é competência discricionária do administrador, devendo este exercê-la sempre
mediante jus�fica�va fundamentada. Não obstante a par�cipação de consórcio seja recomendada sempre
que o objeto seja considerado de alta complexidade ou vulto, tal alterna�va também não é obrigatória.
Devem ser consideradas as circunstâncias concretas que indiquem se o objeto apresenta vulto ou
complexidade que torne restrito o universo de possíveis licitantes. Somente nessa hipótese, fica o
administrador obrigado a autorizar a par�cipação de consórcio de empresas no certame, com o intuito
precípuo de ampliar a compe��vidade e proporcionar a obtenção da proposta mais vantajosa. (TCU, Acórdão
2.831, Plenário, Rel. Min. Ana Arraes). (Grifo nosso).

 

Assim, a vedação de empresas cons�tuídas sob a forma de consórcio se jus�fica na medida em que nas contratações
de serviços comuns, é notadamente habitual a par�cipação de empresas de pequeno e médio porte, às quais, em sua maioria,
apresentam o mínimo exigido no tocante a qualificação técnica e financeira.

Além disso, considerando todos os aspectos narrados, a escolha da par�cipação, ou não, de empresas cons�tuídas
sob a forma de consórcio, com as devidas jus�fica�vas, conforme se depreende da literalidade do texto da Lei n° 8.666/93, que em
seu ar�go 33 atribui à Administração a prerroga�va de admissão de consórcios em licitações por ela promovidas, pelos mo�vos já
expostos, conclui-se que a vedação de cons�tuição de empresas em consórcio, para o caso concreto, por se tratar de Registro de
Preços, é o que melhor atende ao interesse público, por pres�giar os princípios da compe��vidade, economicidade e moralidade.

Dessa forma, quanto a RESPOSTA ao que se destaca no disposto no item "5 - Dos pedidos", os quais foram
subme�dos à analise técnica por esta Equipe, nesse tópico discorreremos sobre dois pontos simultaneamente: das alegações da
Solicitante sobre indefinição da parcela de maior relevância e do fracionamento do objeto.

 

5-d) Reformular o instrumento convocatório para o fim de excluir as exigências técnicas ilegais de impor ao
licitante a comprovação da qualificação técnica (operacional e profissional) sem qualquer fundamentação ou
embasamento jurídico e técnico prévio que possa vir a jus�ficá-las, que então seja o edital reformulado para
que possa incluir a fundamentação e mo�vação técnica prévia capaz de jus�ficar a plausibilidade de impor a
escolha dos itens como de MAIOR RELEVÂNCIA para o objeto da licitação, além de excluir as cláusulas
conflitantes e exigências ilegais que extrapolem ao previsto na lei, conforme explanado no item 3-C).

http://www.tcu.gov.br/arquivosrca/001.003.011.htm
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5-e) Reformular o instrumento convocatório passando a subdividi-lo e permi�r a contratação e arrematação
por LOTES ao invés de contratação GLOBAL, vez que há possibilidade de subdivisão do objeto, a fim de
ampliar a compe��vidade, tal como arguido no item 3-D);

 

A interessada tece ao longo do seu pedido o seguinte:

 
É consabido que a Administração tem a faculdade, ou seja, o poder discricionário de impor exigências de
qualificação técnica que sejam simultaneamente de maior relevância técnica e valor significa�vo, limitados
em até 50% (cinquenta) por cento do quan�ta�vo previsto. Isto é óbvio que se tem este conhecimento, e não
estão sendo discu�das tais exigências por este prisma, mas sim pelo fator de não exis�r no edital qualquer
jus�fica�va técnica ou jurídica que indique e mo�ve que estas exigências são absolutamente necessárias e
relevantes para selecionar os pretensos concorrentes, posto que, na verdade, o edital, da forma que está
GENÉRICO, acaba por não iden�ficar o que se pretende provar, deixando margens para perigoso julgamento
subje�vo por quem quer que seja.

 

Nesse sen�do, cumpre destacar o definido pela  Corte de Contas, através do  Acórdão nº 2215/2008 – Plenário (item
9.5.3).

Dessa maneira, ao considerar que o objeto da pretensa licitação consiste no registro de preços para a implantação e
instalação de 20 (vinte) estruturas móveis de módulos espor�vos, a Administração PODE solicitar como atestado de qualificação
técnica a comprovação da instalação de até 10 unidades das estruturas em comento.

Entretanto, de modo a preservar a compe��vidade entre os interessados, esta equipe definiu como critério a
informação se a interessada já fornece ou, em algum momento já forneceu o objeto em análise.

E ainda, justamente para preservar a isonomia, e garan�r que o leque de par�cipantes seja cada vez maior, foi
definido que não há a obrigatoriedade na apresentação de documentação que comprove a execução de forma análoga do objeto,
visto que o termo de referência é claro no que diz respeito à compa�bilidade – e não igualdade- das caracterís�cas da estrutura.

Dessa forma, o edital é taxa�vo em mencionar que serão aceitos atestados de capacidade técnica per�nentes e
compa�veis com o objeto da licitação, vejamos:

 
10.4.1.4.1. Comprovação de ap�dão no desempenho de a�vidade per�nente e compa�vel em
caracterís�cas com o objeto desta licitação, por intermédio da apresentação de DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
que comprove que a Licitante fornece ou já forneceu o objeto desta licitação (indicado na Cláusula Primeira (1
- DO OBJETO) e no ANEXO I – Termo de Referência deste Edital).

 

Em síntese, não há falhas come�das pela Administração na definição de solicitação de documentação técnica a ser
apresentada, visto que a documentação solicitada é 10 vezes inferior ao máximo permi�do.

Mais uma vez é importante esclarecer o objeto da pretensa contratação, visto que este não foi muito bem
interpretado. Dessa forma, vejamos:

 
Registro de Preços com vistas à implantação e instalação de 20 (vinte) módulos espor�vos móveis (campos
sinté�cos de futebol society) em tamanho oficial (tamanho do campo 22 x 42m), com arquibancada,
estrutura de alambrados, fornecimento de energia fotovoltaica e dos equipamentos necessários para a
prá�ca de futebol (tamanho final do módulo 27 x 50m), a fim de proporcionar à população do Distrito Federal
espaços espor�vos e de lazer. (grifo nosso)

 

O objeto será implantado e instalado, ou seja, o vencedor do pretenso certame irá implantar A ESTRUTURA
MODULAR COMO UM TODO, no local a ser designado. Ou seja, irá inserir a quadra de grama sinté�ca, arquibancada, iluminação e
demais itens em um local só. Além de todos os bene�cios da aquisição modular, previstos ao longo do termo de referencia, destaca-
se na celeridade em sua montagem, dado que é possível montar a estrutura por completo em até 15 dias, prazo esse
completamente impossível de ser completo quando comparado com obras convencionais de engenharia.

Dessa maneira, e ainda em concomitância com a discricionariedade do gestor público, foi definido que a contratação
“global” da estrutura completa é mais vantajosa para a Administração, tendo em vista prazos, execução, critérios de
sustentabilidade dentre outros.

A Idealiza Soluções Inteligentes ainda levanta:

 

Ou seja, o edital congloba tudo, e assim exige, direciona e restringe a prova da qualificação técnica a um
fornecedor GLOBAL. Ou seja, ou se tem TUDO ou não se comprova NADA. E o pior, sequer apresenta qualquer
jus�fica�va para tanto. Dito isto, pergunta-se qual a necessidade de uma empresa que fornece módulos
habitacionais comprovar que também possui GRAMA SINTÉTICA, ENERGIA FOTOVOLTÁICA, TRAVE DE
FUTEBOL, ALAMBRADO???? Qual a MOTIVAÇÃO para tanto (Art. 2º e 55 Lei, 9.784/99)? Cadê o respaldo
LEGAL dessa arbitrariedade?
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Novamente, esclarecemos que o objeto da licitação é a estrutura modular para prá�ca espor�va, dessa forma as
empresas interessadas na par�cipação do pretenso certame deverão possuir em seu rol de a�vidade de cadastro nacional de pessoa
jurídica a permissão para o fornecimento de tal estrutura.

Dito isso, responde-se que a empresa que fornece módulos habitacionais poderá par�cipar do certame, sem qualquer
óbice e/ou impedimento, desde que tal empresa tenha a exper�se para executar o objeto conforme a Administração definiu no
instrumento convocatório. E ainda, se foi solicitada comprovação de grama sinté�ca, energia fotovoltaica, trave de futebol, e, por
fim, alambrado é porque tais itens são indissolúveis e indispensáveis para a plena execução do objeto.

O edital em questão é obje�vo em mencionar que os módulos espor�vos possuem partes que são relacionadas
entre si, e que são formados com sua junção de forma concomitante por justamente serem interligados.  Trata-se, inclusive, de
qualidade do produto que pode ser, em caso de necessidade, re�rado do local depois de instalado, podendo ser fixado em outro
local.

Porém é importante ressaltar que amostras foram solicitadas tão somente como critério de CLASSIFICAÇÃO da
licitante, o que fora solicitado na fase de habilitação foi somente a comprovação de que a licitante executa, ou já executou algo de
forma compa�vel com o objeto da licitação em análise. Mesmo assim, não foram es�pulados quan�ta�vos, tampouco foi solicitada
documentação robusta e/o exacerbada, justamente para preservar a compe��vidade e permi�r a ampla concorrência de mercado,
de forma a preservar a economia dos cofres públicos.

No que diz respeito ao possível direcionamento, e ainda a restrição do objeto a tão somente a 01 ou nenhum
interessado – conforme dito pela Idealiza Soluções, ques�ono novamente se dentro de todas as estruturas modulares que estão
sendo executadas ao longo do Brasil, só houvesse tão somente um fornecedor, por que a necessidade de realização de um pregão
eletrônico – essa modalidade a mais indicadas pelos Tribunais, e demais órgãos de controle - onde qualquer interessado pode
par�cipar?

Por que não realizar a presente contratação através de inexigibilidade de licitação, essa pautada nos ar�go 25 Lei
8.666/93? Conforme:

 

Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de compe�ção, em especial:
I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor,
empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de
exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se
realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda,
pelas en�dades equivalentes;

II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com
profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade
e divulgação;
III - para contratação de profissional de qualquer setor ar�s�co, diretamente ou através de empresário
exclusivo, desde que consagrado pela crí�ca especializada ou pela opinião pública.
§ 1o  Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua
especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização,
aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas a�vidades, permita inferir
que o seu trabalho é essencial e indiscu�velmente o mais adequado à plena sa�sfação do objeto do
contrato. (grifo nosso)

 

A escolha da modalidade de pregão eletrônico só reforça a tese de que a estrutura em análise é classificada, COMO
UM TODO, como um bem comum e que ainda é pra�cada – atualmente- no mercado, em especial, de contratações públicas.

A possibilidade de afirmação de desvio, tampouco de direcionamento fere toda a fase interna desta licitação, haja
vista essa foi pautada em todos os norma�vos necessários de modo que a contratação seja feita de forma saudável e sustentável.
Afirmar que o pretenso certame possui esdrúxulas e desarrazoadas exigências técnicas ins�ga a análise de que talvez, a interessada
não tenha compreendido de forma total o objeto, como um todo, da licitação em análise. O que é passível de compreensão, haja
vista estruturas habitacionais modulares divergem em conceito e aplicabilidade de estruturas espor�vas modulares.

Esta pasta realizou estudos técnicos complementares de forma a verificar a aplicabilidade do objeto desta licitação,
justamente para não ocorrer em dano ao erário oriundo de uma instalação a qual não cumprirá sua função previamente definida.

À vista disso, não há o que detalhar em parcela de maior relevância, quando o objeto desta análise engloba a
estrutura como um todo.

Em análise con�nuada, não é economicamente e tecnicamente viável o desmembramento do objeto, seja pelo
aumento significa�vo de pessoas trabalhando na execução, seja pelo aumento de erros, seja pela probabilidade de atraso na entrega
do equipamento, e principalmente pela perda de padronização de execução do objeto.

Há que se destacar ainda que, para a Administração, é o método mais sa�sfatório também sob o ponto de vista da
eficiência de gestão, uma vez que terá que administrar uma única empresa Contratada ao invés de inúmeras. Haveria um maior
nível de controle pela Administração e maior facilidade no cumprimento do cronograma preestabelecido na observância dos prazos,
conforme já salientado acima.



16/03/2022 18:51 SEI/GDF - 82206860 - Despacho

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=93092133&infra_siste… 6/7

O Tribunal de Contas da União — TCU — se pronunciou diversas vezes no sen�do de que é regular a aquisição por
grupo/lote:

"a questão da viabilidade do fracionamento deve ser decidida com base em cada caso, pois cada obra tem as
suas especificidades, devendo o gestor decidir analisando qual a solução mais adequada no caso concreto".
Acórdão n° 732/2008
“A adjudicação por grupo ou lote nado pode ser �da, em princípio, como irregular. (...) Mas a perspec�va de
administrar inumeros contratos por um corpo de servidores reduzido pode se enquadrar, em nossa visão, na
exceção prevista na Súmula n° 247, de que haveria prejuízo para o conjunto dos bens a serem adquiridos".
Acrescentou que "a Administração deve sopesar, no caso concreto, as consequências da mul�plicação de
contratos que poderiam estar resumidos em um só, optando, então, de acordo com suas necessidades
administra�vas e operacionais, pelo gerenciamento de um só contrato com todos os itens ou de um para
cada fornecedor". Acordão 2796/2013-Plenario “Inexiste ilegalidade na realização de pregão com previsão de
adjudicação por lotes, e não por itens, desde que os lotes sejam integrados por itens de uma mesma natureza
e que guardem relação entre si”. Acórdão 5.260/2011-1* Câmara.

“Não vejo, portanto, a alegada afronta a jurisprudência do Tribunal. A interpretação da Sumula/TCU 247 não
pode se restringir a sua literalidade, quando ela se refere a itens. A par�r de uma interpretação sistémica, há
de se entender itens, lotes e grupos.” Acordão n° 5134/2014 — TCU — 2 - Camara.

 

Destarte, no presente caso, fica evidente que a contratação global é a única forma de se executar o presente Objeto,
tornando inviável licitá-lo de forma diversa.

Por fim, acreditamos que a Impugnante não tenha familiaridade com fornecimento deste objeto, pois sua solicitação
de desmembrar a prestação do serviço em itens acabaria por inviabilizar a contratação do Objeto ora licitado.

 Desta forma, tendo em vista a análise acima, esta Equipe de Planejamento se expressa no sen�do de:

 

INDEFERIR o pedido correspondente ao Item 5-b) da Impugnação supracitada;

INDEFERIR o pedido correspondente ao Item 5-d) da Impugnação supracitada;

INDEFERIR o pedido correspondente ao Item 5-e) da Impugnação supracitada.

 

 

Diante do exposto, encaminhamos os autos, para análise e providências.

 

ANNA CAROLINA MONTENEGRO NUNES SALES 

Membro

Matrícula: 280.257-0

Engenheira civil

 

JOÃO DE DEUS DA COSTA FILHO

Membro

Matrícula: 277.603

Engenheiro civil

 

CLEBER GOMES DE SOUZA

Membro

Matrícula: 280.262-7

 

Documento assinado eletronicamente por ANNA CAROLINA MONTENEGRO NUNES SALES -
Matr.0280257-0, Membro da Equipe, em 16/03/2022, às 17:32, 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 16/03/2022, às 17:33, 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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Documento assinado eletronicamente por CLEBER GOMES DE SOUZA - Matr.: 0280262-7,
Membro da Equipe, em 16/03/2022, às 17:38, 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.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 82206860 código CRC= B9E126BE.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 4, Edi�cio Luiz Carlos Botelho, 6º e 7º andares - Bairro asa sul - CEP 70304-000 - DF
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
04.626.006/0001-20
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
17/07/2001 

 
NOME EMPRESARIAL 
IDEALIZA SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
IDEALIZA 

PORTE 
ME 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
******** 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
******** 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
******** 

NÚMERO 
******** 

COMPLEMENTO 
******** 

 
CEP 
******** 

BAIRRO/DISTRITO 
******** 

MUNICÍPIO 
******** 

UF 
******** 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
COMERCIALIDEALIZASOLUCOES@GMAIL.COM 

TELEFONE 
(48) 3065-1965 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
INAPTA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
06/01/2022 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 
OMISSAO DE DECLARACOES 

 
SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 15/03/2022 às 15:33:24 (data e hora de Brasília). Página: 1/1



Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 04.626.006/0001-20 DUNS®: 897496256
Razão Social: IDEALIZA SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Nome Fantasia: IDEALIZA
Situação do Fornecedor: Inativo Data de Vencimento do Cadastro: 11/02/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências

nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento (Possui Pendência)

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN
FGTS
Trabalhista Sem Informação(http://www.tst.jus.br/certidao)

Sem Informação
Sem Informação

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Sem Informação
Receita Municipal Sem Informação

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Sem Informação

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 16/03/2022 13:10 de
CPF: 126.309.087-71      Nome: THIAGO MOREIRA CARVALHO DOS SANTOS
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Ass: ____________________________________________________________________________________________

http://www.tst.jus.br/certidao




SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL Nº 02/2022
Notificante: Governo do Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social - SEDES, com sede na SEPN, Quadra 515, Lote 2, Bloco B, Ed.
Espaço 515 - Asa Norte, CEP: 70.770-502, neste ato representado pelo Subsecretário de
Administração Geral - SUAG, no uso das suas atribuições legais, doravante denominado,
simplesmente, notificante;
Notificado: Presidente da Associação Brasileira de Educação - ABEC, CNPJ nº
60.982.352/001-11, com endereço incerto, doravante denominado simplesmente, Notificado.
Pelo presente instrumento particular e na melhor forma admitida em direito, o
NOTIFICANTE, por seu representante legal que a este subscreve, vem, formalmente,
NOTIFICAR das impropriedade na análise da prestação de contas do convênio nº 44/2009,
ano de 2009, processo 380.001.305/2009. Objetivando evitar o cerceamento do exercício do
direto ao contraditório a da ampla defesa, informamos que será concedido o prazo de 5
(cinco) dias úteis, a contar da publicação da notificação, conforme o art. 24 da Lei nº
9.784/1999, para comparecer à Gerência de Prestação de Contas, na SEPN Quadra 515,
Bloco B, Lote 2, Bloco B, Edifício Espaço 515 - Asa Norte, CEP: 70.770-502, 3º andar, para
conhecimento das impropriedades constantes da análise das contas, ou o prazo de 15 (quinze)
dias para apresentação das justificativas e documentos relativos aos itens apontados, com
fundamento no inciso III, § 3º do art. 25 do Decreto nº 35.240/2014.

RAFAEL TOMAZ DE MAGALHÃES SAUD
Ordenador de Despesas

SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

CENTRAL DE APROVAÇÃO DE PROJETOS
 

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo: 00390-00005440/2021-21; Interessado: JX INCORPORADORA LTDA, CNPJ
nº 39.375.397/0001-31; Assunto: Contrato de Concessão de Direito Real de Uso.
A Subsecretária da Central de Aprovação de Projetos, da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal, Substituta, no exercício das
atribuições que lhe confere o artigo 1º, do Decreto nº 35.566, de 25 de junho de 2014, que
dá nova redação ao artigo 29, inciso V, parágrafo 2º, do Decreto 29.590, de 09 de outubro
de 2008, bem como o disposto no art. 7º do Decreto nº 36.339, de 28 de janeiro de 2015
resolve:
RATIFICAR a inexigibilidade de licitação reconhecida pela Coordenadora da Coordenação de
Licenciamento da Central de Aprovação de Projetos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Urbano e Habitação do Distrito Federal, nos autos do processo administrativo em epígrafe, para a
celebração de Contrato de Concessão de Direito Real de Uso de forma não onerosa fulcro no inciso
I, II “b”, III, “b” e IV do art. 4º da Lei Complementar nº 755, de 28 de janeiro de 2008, entre JX
INCORPORADORA LTDA, CNPJ nº 39.375.397/0001-31 e o Distrito Federal , para utilização de
2.480,00m² em nível de Subsolo para Garagem, 90,89m² em nível de Solo para Torres de
Circulação Vertical e 50,00m² em mesmo nível para Instalação Técnica – Central de GLP,
1.606,32m² em nível de Espaço Aéreo para Varanda e Expansão de Compartimento e 233,64m² em
mesmo nível para Instalação Técnica – Laje Técnica, conforme Atestado de Habilitação de Projeto
nº 21/2022 (79076554), em área contígua ao imóvel da Projeção “C”, da Superquadra Noroeste 305
(Trezentos e Cinco) – SQNW 305, do Setor de Habitações Coletivas Noroeste (SHCNW) - Brasília
- Distrito Federal. MARIANA ALVES DE PAULA.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
 

EDITAL Nº 83/2022
O DISTRITO FEDERAL, representado pela COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL- CODHAB/DF, no uso das atribuições
legais, com fundamentação na Lei distrital nº 3.877/06, de 26 de junho de 2006, que
dispõe sobre a Política Habitacional do Distrito Federal, resolve: HABILITAR o
associado JOÃO GUILHERME ASSENCIO - CPF nº 049.***.***-63, indicados pela
entidade ASCAHB, haja vista o cumprimento dos requisitos do Programa Habitacional do
DF, para compor EXCLUSIVAMENTE a demanda do projeto Riacho Fundo II 3ª Etapa,
Edital de Chamamento nº 14/2011.

Brasília/DF, 04 de março de 2022
WELLINGTON LUIZ

Diretor-Presidente

EDITAL Nº 84/2022
O DISTRITO FEDERAL, representado pela COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL- CODHAB/DF, no uso das atribuições
legais, RESOLVE: Habilitar 24 (vinte e quatro) candidatos, aptos para habilitação no
Programa Habitacional do DF, visto que atenderam aos requisitos da Lei Distrital nº
3.877/2006. A relação dos candidatos encontra-se disponibilizada no site eletrônico
www.codhab.df.gov.br/candidato/pesquisa-cpf.

Brasília/DF, 04 de março de 2022
WELLINGTON LUIZ

Diretor-Presidente

EDITAL Nº 85/2022
O DISTRITO FEDERAL, representado pela COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL- CODHAB/DF, no uso das atribuições
legais, com fundamentação na Lei distrital nº 3.877/06, de 26 de junho de 2006, que
dispõe sobre a Política Habitacional do Distrito Federal, resolve: CONVOCAR os
candidatos IRACEMA BARBOSA - CPF nº 860.***.***-34, JOSUELIO PIMENTA -
CPF nº 028.***.***-80 e HEDER ROSA - CPF nº 717.***.***-34, indicados pela
entidade CSG I e II, FLAVIO HENRIQUE FÉ - CPF nº 062.***.***-05 e ALBYANE DE
SOUZA - CPF nº 619.***.***-34, indicados pela entidade INARASSOH, CLARINDA
DA SILVA - CPF nº 688.***.***-87, DOUGLAS DO CARMO - CPF nº 053.***.***-50
e GUILHERME MENDES - CPF nº 752.***.***-53, indicados pela entidade ABRAPP,
para entrega de documentação via aplicativo CODHAB com vistas à habilitação, a fim de
compor EXCLUSIVAMENTE a demanda do projeto QNM 38 - Edital nº 01/2019.

Brasília/DF, 04 de março de 2022
WELLINGTON LUIZ

Diretor-Presidente

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

 
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 02/2022

(AMPLA CONCORRÊNCIA)
Processo: 00220-00005753/2021-87.
O Distrito Federal - DF, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E
LAZER DO DISTRITO FEDERAL, autorizada pelo Decreto Distrital nº 41.497/2020, por
meio do Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 247/2021, torna
público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação, em Sistema de Registro
de Preços - SRP, com Item 01 de Ampla Concorrência, cujo objeto é o Registro de Preços
com vistas à implantação e instalação de 20 (vinte) módulos esportivos móveis (campos
sintéticos de futebol society) em tamanho oficial (tamanho do campo 22 x 42m), com
arquibancada, estrutura de alambrados, fornecimento de energia fotovoltaica e dos
equipamentos necessários para a prática de futebol (tamanho final do módulo 27 x 50m), a
fim de proporcionar à população do Distrito Federal espaços esportivos e de lazer., sob a
modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICO, Tipo MENOR PREÇO POR ITEM,
Adjudicação POR ITEM. VALOR TOTAL ESTIMADO DO ITEM: R$ 15.800.000,00
(quinze milhões e oitocentos mil reais), em SESSÃO PÚBLICA: no dia 17 de março de
2022, às 13h10min, DATA LIMITE DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às
13:00 horas do dia 17 de março de 2022, conforme especificações e quantitativos
constantes no EDITAL. O EDITAL e seus ANEXOS I A X encontram-se
disponibilizados, sem ônus, no sítio: www.comprasgovernamentais.gov.br e/ou na página
da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal - SEL/DF,
www.esporte.df.gov.br (clicar em “transparência > licitações”). A sessão Pública será
processada no sítio do Compras Governamentais, nos termos do EDITAL.

THIAGO MOREIRA CARVALHO
Pregoeiro

SUBSECRETARIA DE ESPORTE
LAZER E ESPAÇOS ESPORTIVOS

 
EXTRATO DE TERMO DE ADESÃO, OBJETIVANDO A CONCESSÃO DE

BOLSA ATLETA
Processo: 00220-00005559/2021-00. PARTES: X FEDERAÇÃO DE BASQUETEBOL
DO X LETÍCIA DE SOUSA FRANÇA. O presente Termo de Adesão tem por objeto a
concessão, pela SEL/DF ao BENEFICIÁRIO, do benefício de bolsa referente ao
Programa Bolsa Atleta na modalidade de BASQUETEBOL classificado na categoria
NACIONAL; DA VIGÊNCIA: O presente Termo de Adesão será concedido pelo prazo de
até 12 (doze) meses, configurando até 12 (doze) recebimentos mensais a partir da
assinatura do mesmo; DATA DA ASSINATURA: 31 de dezembro de 2021;
SIGNATÁRIOS: Pelo Governo, FLAMARION VIDAL ARAÚJO na qualidade de
Subsecretário de Esporte, Lazer e Espaços Esportivos; Pela Entidade, FRANCISCO
EDIMILSON DE OLIVEIRA - FEDERAÇÃO DE BASQUETEBOL DO ; e pela Atleta,
LETÍCIA DE SOUSA FRANÇA.

EXTRATO DE TERMO DE ADESÃO, OBJETIVANDO A CONCESSÃO DE
BOLSA ATLETA

Processo: 00220-00005502/2021-01. PARTES: X FEDERAÇÃO NÁUTICA DE
BRASÍLIA - FNB X RICARDO DE CASTRO PARANHOS. O presente Termo de Adesão
tem por objeto a concessão, pela SEL/DF ao BENEFICIÁRIO, do benefício de bolsa
referente ao Programa Bolsa Atleta na modalidade de IATISMO classificado na categoria
ESTADUAL; DA VIGÊNCIA: O presente Termo de Adesão será concedido pelo prazo de
até 12 (doze) meses, configurando até 12 (doze) recebimentos mensais a partir da assinatura
do mesmo; DATA DA ASSINATURA: 31 de dezembro de 2021; SIGNATÁRIOS: Pelo
Governo, FLAMARION VIDAL ARAÚJO na qualidade de Subsecretário de Esporte, Lazer
e Espaços Esportivos; Pela Entidade, FLÁVIO MARTINS PIMENTEL - FEDERAÇÃO
NÁUTICA DE BRASÍLIA - FNB; e pelo Atleta, RICARDO DE CASTRO PARANHOS.
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das quadras poliesportivas localizadas em todo o Distrito Federal, incluindo o
fornecimento do insumo", nos autos do processo 00220-00002869/2021-64 a
ADJUDICAÇÃO e a HOMOLOGAÇÃO do objeto acima descrito à Licitante MUSSA
CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ n.º 28.753.538/0001-96, por ter apresentado a
PROPOSTA DE PREÇO (Id. SEI/GDF nº 79191806) mais vantajosa para a
Administração Pública, no valor total de R$2.804.340,00 (dois milhões, oitocentos e
quatro mil e trezentos e quarenta reais), e DETERMINO que sejam adotadas as medidas
cabíveis para registro da ata em favor da Licitante vencedora. Os Termos de Adjudicação
e de Homologação e informações complementares encontram-se disponibilizadas, sem
ônus no sítio da Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal, www.esporte.df.gov.br
(clicar em “Transparência>Licitações”).

CLEMILTON OLIVEIRA RODRIGUES JÚNIOR
Subsecretário

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 

AVISO DE REABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 01/2022
(AMPLA CONCORRÊNCIA)

Processo: 00220-00005432/2021-82.
O Distrito Federal - DF, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E
LAZER DO DISTRITO FEDERAL, autorizada pelo Decreto Distrital nº 41.497/2020, por
meio do Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 247/2021, torna
público, para conhecimento dos interessados, a REABERTURA do PREGÃO
ELETRÔNICO SRP Nº 01/2022 - COLIC/SUAG/SEL/DF - (Ampla Concorrência), cujo
objeto é o Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a reserva, emissão,
marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas nacionais e
internacionais, a fim de atender as demandas da Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito
Federal, SEL-DF, com as NOVAS DATAS e HORÁRIOS, tendo em vista que o e-mail:
pregao.sel@esporte.df.gov.br da Unidade de Pregão não estava funcionando, e nos
possíveis Pedidos de Esclarecimento e Impugnações não respondidos, para no mérito,
respondê-los em conformidade com o que preleciona a Cláusula Quarta do EDITAL em
epígrafe. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO ATÉ: 18h00min do dia 18/03/2022;
PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO ATÉ: 18h00min do dia 18/03/2022; RECEBIMENTO
DAS PROPOSTAS ATÉ: 13h00min do dia 23/03/2022; ABERTURA DAS PROPOSTAS
ÀS: 13h05min do dia 23/03/2022; INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS ÀS:
13h10min do dia 23/03/2022. Os demais itens do referido EDITAL DE LICITAÇÃO -
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 01/2022 - COLIC/SUAG/SEL/DF permanecem
INALTERADOS. O EDITAL e seus ANEXOS I A X encontram-se disponibilizados, sem
ônus, no sítio: www.comprasgovernamentais.gov.br e/ou na página da Secretaria de
Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal – SEL/DF, www.esporte.df.gov.br (clicar
em “transparência > licitações”). A sessão Pública será processada no sítio do Compras
Governamentais, nos termos do EDITAL.

THIAGO MOREIRA CARVALHO
Pregoeiro

AVISO DE ERRATA DO EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO
SRP Nº 02/2022

(AMPLA CONCORRÊNCIA)
Processo: 00220-00005753/2021-87.
O Distrito Federal - DF, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E
LAZER DO DISTRITO FEDERAL, autorizada pelo Decreto Distrital nº
41.497/2020, por meio do Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº
247/2021, torna público, para conhecimento dos interessados, a RETIFICAÇÃO do
EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 02/2022 -
PREGÃO/SUAG/SEL/DF - (Ampla Concorrência), cujo objeto é o Registro de
Preços com vistas à implantação e instalação de 20 (vinte) módulos esportivos
móveis (campos sintéticos de futebol society) em tamanho oficial (tamanho do
campo 22 x 42m), com arquibancada, estrutura de alambrados, fornecimento de
energia fotovoltaica e dos equipamentos necessários para a prática de futebol
(tamanho final do módulo 27 x 50m), a fim de proporcionar à população do Distrito
Federal espaços esportivos e de lazer, de acordo com a RETIFICAÇÃO do
Subsecretário de Administração Geral (Id. SEI/GDF nº 81656861), resolve:
I - Retificar o item 1.2, bem como os Anexos II e VIII em "Descrição Detalhada do
Objeto", que passará a constar com a seguinte redação:
ONDE SE LÊ: "...Os laudos deverão ser fornecidos juntamente com a proposta de
preços...", LEIA-SE: "...Os laudos deverão ser fornecidos conforme disposto no item
18.2.1 do edital..." e
II - Retirar do item 18.2. "DA AMOSTRA" o item 18.2.1.3: "18.2.1.3. Sistema de
Drenagem: área de aproximadamente 2 m x 2 m conforme edital".
Os demais itens do referido EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO
SRP Nº 02/2022 - PREGÃO/SUAG/SEL/DF permanecem INALTERADOS. O
EDITAL e seus ANEXOS I A X encontram-se disponibilizados, sem ônus, no sítio:
www.comprasgovernamentais.gov.br e/ou na página da Secretaria de Estado de
Esporte e Lazer do Distrito Federal – SEL/DF, www.esporte.df.gov.br (clicar em
“transparência > licitações”). A sessão Pública será processada no sítio do Compras
Governamentais, nos termos do EDITAL.

THIAGO MOREIRA CARVALHO
Pregoeiro

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS,
ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO

 

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 02/2018

Processo: 00197-00002956/2021-10. Partes: Adasa, Universidade de Brasília - UnB e

Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos - FINATEC. Objeto:

prorrogação do ajuste original, cujo objeto é a execução do Projeto de Pesquisa

“Desenvolvimento de Metodologias para Gerenciamento dos Sistemas de Drenagem de

Águas Pluviais do Distrito Federal". Valor: Não haverá novos repasses de recursos aos

convenentes pelo Poder Concedente, além dos já previstos na Cláusula Sexta do Convênio

n° 02/2018. Prazo/vigência: 6 (seis) meses, a contar de 17 de dezembro de 2021, com

previsão de término em 17 de junho de 2022. Data de Assinatura: 09/03/2022.

SIGNATÁRIOS: pela Adasa, Raimundo da Silva Ribeiro Neto, Diretor-Presidente; pela

UnB, Márcia Abrahão Moura, Reitora; e pela FINATEC, Augusto César de Mendonça

Brasil, Diretor-Presidente.

JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA
DIRETORIA EXECUTIVA

 
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo: 00195-00000478/2021-60.
A DIRETORA EXECUTIVA, DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA, DA
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 32, do Regimento aprovado pelo
Decreto nº 38.289, de 22 de junho de 2017, e com fulcro no artigo 24, inciso II, da Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, resolve dispensar a
licitação no valor de R$ 8.322,66 (oito mil trezentos e vinte e dois reais e sessenta e seis
centavos), em favor da empresa VEGETAL AGRONEGOCIOS LTDA, inscrita sob o
CNPJ nº 05.429.994/0001-80, referente a fornecimento de filme agrícola para o telhado
dos Viveiros de Orquídeas e Cactos localizado ao lado do Laboratório Multidisciplinar do
Jardim Botânico e Brasília – JBB, NOVOS E EM PRIMEIRO USO, conforme condições
e especificações constantes do Termo de Referência 10 (74123261) e na proposta
comercial (77452249). Aline De Pieri.

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

CONCORRÊNCIA N° 01/2022

A DIRETORA EXECUTIVA, DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA, no uso de suas

atribuições que lhe são conferidas pelo Inciso VIII do Artigo 32 do Decreto nº 38.289, de

23 de junho de 2017, TORNA PÚBLICO, para conhecimento, que a licitação na

modalidade Concorrência nº 01/2022 para a Concessão de Uso de Bem Público do

Distrito Federal no espaço denominado Loja de Souvenir do Centro de Visitantes do

Jardim Botânico de Brasília com área aproximada de edificação de 42,00m² (quarenta e

dois metros quadrados), localizado no Jardim Botânico de Brasília, situado na Área

Especial SMDB, Estação Ecológica, Lago Sul - Brasília, Distrito Federal, com a

finalidade específica de exploração comercial por uma única empresa, voltada à

comercialização de artesanato que remeta à cultura e tradição dos povos do Cerrado, que

promovam os artesãos de Brasília, objetos decorativos, souvenires, itens como camisetas,

canecas, chaveiros, bonés, que tragam a logo do Jardim, vasos com plantas ornamentais

nativas, exóticas e aromáticas, livros e produtos naturais, e que estejam relacionados com

o Bioma Cerrado, realizada em 08 de março de 2022, às 10 horas foi considerada

DESERTA, por não comparecerem interessados ao certame.

Brasília/DF, 08 de março de 2022

ALINE DE PIERI

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
CONCORRÊNCIA N° 02/2022

A DIRETORA EXECUTIVA DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA, DO JARDIM
BOTÂNICO DE BRASÍLIA, DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
DO DISTRITO FEDERAL no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Inciso
VIII do Artigo 32 do Decreto nº 38.289, de 23 de junho de 2017, TORNA PÚBLICO,
para conhecimento, que a licitação na modalidade Concorrência nº 02/2022 para a
Concessão de Uso de Bem Público do Distrito Federal no espaço denominado Restaurante
“Taipa”, localizado na Alameda das Nações do Jardim Botânico de Brasília, situado na
Área Especial SMDB, Estação Ecológica Jardim Botânico de Brasília, Lago Sul - Brasília,
Distrito Federal, com área aproximada de 233,52m² (duzentos e trinta e três e cinquenta e
dois metros quadrados), com a finalidade específica de exploração, por uma única
empresa, de serviços de restaurante e lanchonete, para fornecimento de refeições por
quilo, tipo self-service, e/ou a la carte, lanches e bebidas, por empresa especializada no
ramo, realizada em 08 de março de 2022, às 10 horas, foi considerada DESERTA, por não
comparecerem interessados ao certame.

Brasília/DF, 08 de março de 2022
ALINE DE PIERI
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