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1. PREÂMBULO 

O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente neste edital denominada SEMA-DF, 

por intermédio da Comissão Especial de Licitação, instituída pela Portaria nº 67, de 27 de julho de 2017, 

publicada no DODF nº 144, sexta-feira, 28 de julho de 2017, página 95, torna público, para conhecimento dos 

interessados que às 10:00h  do dia 21/09/2017 será realizado o recebimento e abertura dos 03 (três) 

envelopes, sendo: Envelope 01 – Documentação de Habilitação; Envelope 02 – Proposta Técnica e Envelope 

03: Proposta de Preços, da Concorrência  nº 01/2017, tipo: Técnica e Preço, objeto do procedimento 

administrativo nº 393.000.070/2016, na sala de reuniões da SEMA-DF, localizada no SEPN 511, Bloco “C”, 4º 

andar, Ed. Bittar, CEP 70.750-543, Brasília-DF.  A Concorrência foi requisitada pelo Fundo Único do Meio 

Ambiente do Distrito Federal e será realizada de acordo com o disposto na Lei n. º 8.666 de 21 de junho de 

1993, suas alterações posteriores, Lei Complementar 123/2006, Lei Distrital 4.611/2011 e demais legislação 

vigente. A execução será indireta, sob o regime de empreitada por preço global, segundo o disposto nos arts. 6º 

e 10 da Lei nº 8666/93 e suas alterações posteriores, e correrá a conta da Ação 9039/0001 – Financiamentos 

Vinculados à Política Ambiental do DF, fonte 320, Natureza da Despesa: 33.90.35, UO 21.901-FUNAM-DF. 

 

1.1. O Objeto da presente licitação é a contratação de Serviços de CONSULTORIA 

ESPECIALIZADA para elaboração de estudos de analise, revisão e desenvolvimento do redesenho 

organizacional do Fundo Único do Meio Ambiente do Distrito Federal – FUNAM, no propósito de 

ampliar a arrecadação e revisar as normas, regras e regulamentos, conforme condições e 

especificações constantes do ANEXO I – PROJETO BÁSICO do presente Edital. 

1.2. Integram este Edital, para todos os fins, especialmente para conhecimento mais amplo do objeto, 

bem como das demais descrições pormenorizadas dos serviços a serem executados, os seguintes 

anexos: 

ANEXO I – PROJETO BÁSICO; 

ANEXO II – Modelo de Carta de Credenciamento do Representante Legal; 

ANEXO III – Modelo de Carta de Apresentação da Empresa; 

ANEXO IV – Modelo de Termo de Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos de Habilitação;  

ANEXO V – Modelo de Termo de Declaração de Aceitação Integral dos Termos do Edital; 

ANEXO VI – Modelo de Carta de Apresentação da Proposta de Preço; 

ANEXO VII – Modelo de Carta de Apresentação da Proposta Técnica; 

ANEXO VIII – Modelo de Termo de Declaração de que Não Utiliza Mão de Obra Infantil;  

ANEXO IX - Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;  

ANEXO X – Modelo de Curriculum Vitae; 

ANEXO XI – Modelo de Termo de Encerramento de Volume; 
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ANEXO XII – Declaração de Sustentabilidade Ambiental 

ANEXO XIII – Justificativa da Não Participação de Consórcio 

ANEXO XIV – Das Penalidades (texto compilado) 

ANEXO XV – Minuta de Contrato 

 

1.2.1 O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no endereço eletrônico: 

www.sema.df.gov.br, ou em meio magnético e poderão ser retirados na SEMA/DF, Comissão Especial 

de Licitação, no SEPN 511, Bloco C, 4º andar – Ed. Bittar, CEP 70.750-543, fone: 3214-5628, em dias 

úteis, das 09h00 às 12h00 e das 14h às 17h, mediante apresentação de CD para a cópia, onde serão 

prestados esclarecimentos acerca de dúvidas de caráter técnico ou legal e outras informações aos 

licitantes, que poderão também ser solicitadas pelo e-mail: cel.edital01@sema.df.gov.br 

 

1.3. DAS INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS AO EDITAL: 

Esclarecimentos sobre esta concorrência serão prestados pela Comissão Especial de Licitação, desde 

que os pedidos tenham sido recebidos até o 5º (quinto) dia útil antes da data da sessão de abertura da 

Concorrência em epígrafe, ou seja, exclusivamente mediante solicitação por escrito, em uma das 

seguintes formas: 

a) por carta ou ofício: protocolizado de segunda a sexta-feira, das 9h00min. às 18h00min., no 

protocolo da SEMA, localizada na SEPN Quadra 511 Boco C, Ed. Bittar III, 4º andar Brasília DF; 

b) pelo e-mail cel.edital01@sema.df.gov.br 

1.3.1. A Comissão Especial de Licitação dará conhecimento dos esclarecimentos prestados no site da 

SEMA (www.sema.df.gov.br), opção “licitações”, Concorrência nº 001/2017- SEMA/DF, sem 

informar a identidade da licitante consulente. 

1.3.2. Cabe aos interessados, especialmente, aos licitantes acessarem o endereço acima para tomarem 

conhecimento dos esclarecimentos relativos a este Edital. 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1 Poderão participar desta Concorrência somente PESSOAS JURÍDICAS que atuem em ramo 

de atividade compatível com o objeto e que comprovem sua qualificação na forma indicada neste 

Edital e em seus Anexos.  

2.2 A participação na licitação importa em total, irrestrita e irretratável submissão dos 

proponentes às condições deste Edital e de seus Anexos. 

2.3 Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução da obra/serviço e 

do fornecimento de bens a eles necessários: 

http://www.sema.df.gov.br/
mailto:cel.edital01@sema.df.gov.br
mailto:cel.edital01@sema.df.gov.br
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a. pessoa jurídica com falência declarada, sob concurso de credores, em dissolução ou em 

liquidação; 

b. pessoa física ou jurídica que, por qualquer motivo, tenha sido declarada inidônea pela 

SEMA ou por qualquer outro órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, bem 

como a que esteja punida com suspensão temporária do direito de participar em 

licitação pública e impedimento de contratar  com a Administração Pública direta e 

indireta dos entes da Federação (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e de 

quaisquer Poderes; 

c. pessoa jurídica da qual seja sócio dirigente ou responsável técnico servidor de qualquer 

órgão ou entidade vinculada ao Governo do Distrito Federal; 

d. autor do projeto básico – pessoa física ou jurídica; 

e. servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; 

f. empresa ou empresário IMPEDIDO de licitar e contratar com a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios, de que trata o  art.  9º da Lei Federal nº 8.666/1993 e 

suas alterações posteriores, bem como o art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002; e 

g. pessoa jurídica cujo administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja 

familiar de agente público: cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou 

colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, inclusive;, preste 

serviços ou desenvolva projeto no órgão ou entidade da administração pública do 

Distrito Federal em que este exerça cargo em comissão ou função de confiança por 

meio de: i) contrato de serviço terceirizado; ii) contratos pertinentes a obras, serviços 

ou aquisição de bens; iii) convênios e instrumentos equivalentes Conforme estabelece o 

Decreto Distrital nº 32.751/2011, que trata da vedação do  NEPOTISMO  na esfera do 

Poder Executivo do Distrito Federal.  

h. pessoas jurídicas reunidas em consórcio, qualquer que seja a sua forma de constituição, 

nem a subcontratação de serviços, durante a execução do contrato dela decorrente. 

(JUSTIFICATIVAS - ANEXO XIII). 

2.4 A participação na licitação, entendida a mesma como a entrega dos ENVELOPES, sem 

objeção, manifestada na forma e prazo legais, implica a aceitação integral e irretratável das condições 

estabelecidas no presente EDITAL e nos seus ANEXOS, obrigando as licitantes à observância dos 

regulamentos administrativos e às regras gerais ou especiais pertinentes e aplicáveis, consoante consta 

do “Termo de Declaração de Aceitação Integral dos Termos do Edital” (ANEXO V); 

2.5 Cada licitante interessada deverá apresentar à Comissão Especial de Licitação, 

simultaneamente, sua documentação relativa à Habilitação, Proposta Técnica e Proposta de Preço em 

03 (três) ENVELOPES, separados, fechados por qualquer sistema de colagem ou lacre, exceto cola 
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bastão, e rubricado no fecho, dispostos da seguinte forma: 

a. 01 (um) Envelope relativo à Habilitação; 

b. 01 (um) Envelope relativo à Proposta Técnica; 

c. 01 (um) Envelope relativo à Proposta de Preço.  

2.6 Os ENVELOPES das fases seguintes serão devolvidos intactos, caso as licitantes sejam 

inabilitadas ou desclassificadas. 

2.7 Caso seja necessária a utilização de documento apresentado no Envelope Habilitação na 

instrução da Proposta Técnica, este poderá ser aproveitado, desde que a Licitante faça expressa 

remissão à sua existência em sua Proposta Técnica. 

2.8 As licitantes arcarão com todas as despesas relacionadas à preparação e apresentação de sua 

documentação. 

2.9 Para manifestação nas sessões públicas, a licitante deverá indicar à Comissão Especial de 

Licitação um único representante. 

2.10 No ato da entrega dos ENVELOPES, o representante legal deverá identificar-se, exibindo 

documento de identidade oficial e “Carta de Credenciamento do Representante Legal” (ANEXO II 

deste Edital), que comprove a sua condição, e que deverá ser apresentada em original ou cópia 

autenticada em separado dos ENVELOPES. 

2.11 A não apresentação dos documentos de credenciamento, ou a incorreção destes, não 

inabilitará a licitante, mas impedirá seu representante de se manifestar nas sessões públicas; 

2.12 Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração, poderá representar mais de 

uma licitante.  

 

 

 

 

3.1 As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte terão tratamento diferenciado e preferencial, nos 

termos da Lei Complementar nº. 123/2006: 

3.2 Nas licitações públicas, a comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de 

pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. 

3.3 Os licitantes que invocarem a condição de microempresas ou empresas de pequeno porte, para fins 

de obtenção de qualquer dos benefícios previstos na Lei Complementar nº. 123/2006 deverão apresentar 

3. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

Comissão Especial de Licitação 

 

CEL/SEMA  6 

declaração de que se encontram nesta condição, com base na “Declaração de Microempresa ou Empresa 

de Pequeno Porte” (ANEXO IX deste Edital). 

3.4 As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames 

licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 

fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.  

3.5 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 

(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 

vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 

negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

 

3.6 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 2.4.3, implicará decadência do 

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

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

para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.  

 

3.7 Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte.  

 

3.8 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem 

classificada. 

 

3.9 Para efeito do disposto no art. 44 desta Lei Complementar nº. 123/2006, ocorrendo o empate, 

proceder-se-á da seguinte forma: 

I – a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 

proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado, desde que o representante 

legal da empresa no ato da reunião de abertura dos envelopes de proposta de preços, manifeste 

interesse em apresentar proposta de desempate;  

II – não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 

inciso I do caput deste artigo, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem 

na hipótese do § 1º. do art. 44 desta Lei Complementar, na ordem classificatória, para o exercício 

do mesmo direito;  

III – no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 1º.  do art. 44 desta Lei 

Complementar, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 

poderá apresentar melhor oferta.  

§ 1º. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput deste artigo, o objeto licitado 

será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

§ º.  O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

3.10 As empresas participantes deverão apresentar declaração, sob as penas da lei, de que cumprem os 

requisitos legais para a qualificação como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, estando aptas a 

usufruir do tratamento favorecido estabelecido pela Lei Complementar N. 123/2006 em consonância 

com a Lei Distrital 4.611/2011. 
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3.11 No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, apresentar obrigatoriamente,  declaração 

de que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte 

nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela 

Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, devendo ser observado o valor da licitação para 

efeito de enquadramento dos benefícios das LC nº 123/2006 e Lei Distrital 4.611/2011.. 

3.11.1- O tratamento favorecido e diferenciado em favor de ME/EPP não poderá ser aplicado caso o 

faturamento a ser auferido com o valor da licitação acarrete seu desenquadramento, conforme disposto 

no art. 24 da Lei Distrital nº 4.611/2011 e no § 2º do art. 2º do Decreto Distrital nº 35.592/2014. 

3.12 A Comissão poderá consultar o sítio oficial da Receita Federal, na Internet, para ratificar o 

preenchimento de todos os requisitos previstos no Art. 3º da Lei Complementar 123/2006, por meio de 

verificação do enquadramento da licitante no Simples Nacional. 

 

4.1 Cada proponente apresentará à Comissão Especial de Licitação, simultaneamente, sua 

documentação de habilitação, proposta técnica e proposta de preço, em ENVELOPES opacos, 

separados, lacrados e rubricados no fecho, contendo em suas partes externas e frontais os seguintes 

dizeres: 

ENVELOPE Nº 01 – “HABILITAÇÃO” 

NOME DA EMPRESA:  

CNPJ: 

À CEL – COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO 

AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL – SEMA 

CONCORRÊNCIA SEMA No 001/2017 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA 

ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE ANALISE, REVISÃO E DESENVOLVIMENTO DO 

REDESENHO ORGANIZACIONAL DO FUNDO ÚNICO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO 

FEDERAL – FUNAM, NO PROPÓSITO DE AMPLIAR A ARRECADAÇÃO E REVISAR AS 

NORMAS, REGRAS E REGULAMENTOS, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES 

CONSTANTES DO ANEXO I – PROJETO BÁSICODO PRESENTE EDITAL. 

 

ENVELOPE Nº 02 – “PROPOSTA TÉCNICA” 

NOME DA EMPRESA:  

CNPJ: 

À CEL – COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO 

AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL – SEMA 

CONCORRÊNCIA SEMA No 001/2017 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA 

4. DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA 
TÉCNICA E DA PROPOSTA DE PREÇO 
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ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE ANALISE, REVISÃO E DESENVOLVIMENTO DO 

REDESENHO ORGANIZACIONAL DO FUNDO ÚNICO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO 

FEDERAL – FUNAM, NO PROPÓSITO DE AMPLIAR A ARRECADAÇÃO E REVISAR AS 

NORMAS, REGRAS E REGULAMENTOS, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES 

CONSTANTES DO ANEXO I – PROJETO BÁSICODO PRESENTE EDITAL. 

 

ENVELOPE Nº 03 – “PROPOSTA DE PREÇO” 

NOME DA EMPRESA:  

CNPJ: 

À CEL – COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO 

AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL – SEMA 

CONCORRÊNCIA SEMA No 001/2017 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA 

ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE ANALISE, REVISÃO E DESENVOLVIMENTO DO 

REDESENHO ORGANIZACIONAL DO FUNDO ÚNICO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO 

FEDERAL – FUNAM, NO PROPÓSITO DE AMPLIAR A ARRECADAÇÃO E REVISAR AS 

NORMAS, REGRAS E REGULAMENTOS, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES 

CONSTANTES DO ANEXO I – PROJETO BÁSICODO PRESENTE EDITAL. 

4.2 Todos os documentos incluídos nos ENVELOPES serão apresentados em via única, no 

formato A-4, com encadernação preferencialmente do tipo espiral, com todas as folhas numeradas em 

ordem crescente e rubricadas, em linguagem clara e objetiva, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, 

contendo, no início, o índice, e no final um “Termo de Encerramento do Volume” (Anexo XI deste 

Edital), assinado pelo representante legal ou procurador legalmente constituído, indicando o número 

de folhas, com todas as folhas rubricadas pelo mesmo. 

4.3 Após a entrega dos ENVELOPES, a Comissão Especial de Licitação não aceitará, sob forma 

alguma, a substituição ou anexação de qualquer documento por parte das licitantes, salvo os 

esclarecimentos que forem eventualmente solicitados pela mencionada COMISSÃO, de acordo com 

o § 3° do art. 43, da Lei n° 8.666, de 1993. 

4.4 As Certidões que não contiverem expresso o prazo de validade deverão estar datadas dos 

últimos 90 (noventa) dias, exceto a Certidão Negativa de falência ou concordata, ou outro documento 

cuja limitação de tempo ou de época seja vedada por lei. 

4.5 Não serão aceitos documentos apresentados mediante: 

a. fitas, discos magnéticos, filmes e outros similares; 

b. protocolo comprovando solicitação de qualquer documento, em substituição aos 

requeridos no presente EDITAL. 

4.6 O ENVELOPE N° 01 – HABILITAÇÃO deve conter, obrigatoriamente, o descrito no Item  
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5 do presente Edital. 

4.7 O ENVELOPE N° 02 – PROPOSTA TÉCNICA deve conter, obrigatoriamente, o descrito 

no Item 6 do presente EDITAL. No caso de apresentação dos documentos anteriormente descritos sob 

forma de fotocópia sem autenticação, a aceitação dos mesmos fica condicionada à apresentação de 

ambos, fotocópia e original, para a devida certificação pela Comissão Especial de Licitação e 

posterior devolução dos originais. 

4.8 O ENVELOPE N° 03 – PROPOSTA DE PREÇO deve conter, obrigatoriamente, o descrito 

no Item 7 deste EDITAL, sendo que os documentos devem ser originais, observando o ANEXO VI – 

Modelo de Carta de Apresentação da Proposta de Preço; 

 

5.1 O ENVELOPE Nº 01, relativo à documentação de habilitação, deverá conter, sob pena de 

inabilitação, os seguintes documentos: 

5.1.1 Da habilitação jurídica: 

I. “Carta de Apresentação da Empresa” (de acordo com o modelo apresentado no 

ANEXO III deste Edital), com a identificação da empresa licitante, indicando a 

razão social, endereço, cidade, UF, CEP, telefone, fac-símile, endereço 

eletrônico, CNPJ/MF e Inscrição Estadual/Municipal; 

II. “Termo de Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos de Habilitação” 

(ANEXO IV deste Edital); 

III. “Termo de Declaração de Aceitação Integral dos Termos do Edital” (ANEXO V 

deste Edital); 

IV. Prova de Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

V. No caso de entidade de natureza privada sem fins lucrativos: 1- Estatuto 

registrado, na forma da lei, com as respetivas alterações, com identificação do 

Cartório em todas as folhas e transcrição dos dados de registro no próprio 

documento ou em certidão. 2- Ata de eleição dos membros da atual diretoria, 

devidamente averbada no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas;  

VI. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 

com as respectivas alterações ou consolidação, em se tratando de sociedades 

empresária, ou, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 

eleição de seus administradores; 

VII. Inscrição do ato constitutivo no órgão competente, acompanhada de prova da 

diretoria em exercício, no caso de sociedades simples; 

 

VIII. 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 atividade assim o exigir. 

5. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 01 
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IX. Declaração de que não utiliza mão de obra direta ou indireta de menores de 18 

(dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, 

bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão de obra direta ou indireta de 

menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 

(quatorze) anos, conforme inciso V do art. 27 de Lei 8666/93 e inciso (ANEXO 

VIII deste Edital); 

X. Declaração da licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno 

porte (ANEXO IX), caso queira se beneficiar do tratamento diferenciado e 

favorecido na presente licitação, na forma do disposto na Lei Complementar nº 

123/06; 

5.1.2 Da regularidade fiscal: 

I. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), dentro da 

validade nela atestada; 

II. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se 

houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto contratual, devendo as empresas com 

domicílio ou sede em Brasília apresentar documento de identificação fiscal 

emitido pela Secretaria da Fazenda e Planejamento do Governo do Distrito 

Federal; 

III. Prova de regularidade fiscal para com as Fazendas Federal, do Distrito Federal, 

Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na 

forma da lei. Faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal a 

Certidão Quanto à Dívida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da 

Fazenda Nacional (Anexo XI da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 

2.5.2007); 

IV. Certificado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica 

Federal, expedido nos 30 (trinta) dias anteriores à data de realização da presente 

concorrência, nos termos da Lei n.º 8.036, de 11 de maio de 1990, ou que esteja 

dentro do prazo de validade expresso na própria certidão; 

V. Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de 

Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Anexo XI da 

Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 2.5.2007). 

VI. Certidão Negativa de Débitos Inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

conforme Inciso V do art. 29 da Lei nº 8.666/1993. 

 

5.1.3 Da qualificação econômico-financeira: 

I. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou 

extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da 

empresa, datada dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de 

validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um 

cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos 
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distribuidores; 

II. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação da 

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 

podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) 

meses da data de apresentação da proposta; 

III. As empresas constituídas no ano em curso poderão substituir o balanço anual por 

balanço de abertura, devidamente autenticado pela Junta Comercial; 

IV. A comprovação de boa situação financeira do licitante será aferida com base nos 

índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG), 

resultante da aplicação das seguintes fórmulas: 

 

 

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                  

LG = -------------------------------------------------------------------------------------                                                  

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

 

                         

 

                       ATIVO CIRCULANTE 

LC = ------------------------------------------------------------  

   PASSIVO CIRCULANTE 

 

 

 
                              ATIVO TOTAL 

  SG = ----------------------------------------------------------------------------------------            

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

 

5.1.3.1 Os licitantes que apresentarem resultado menor que 1,0 (um) em qualquer dos índices 

referidos no subitem anterior deverão comprovar capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo 

correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação. 

5.1.4 Da qualificação técnica: 

I. Comprovação de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para 

entrega das propostas, ao menos um profissional de nível superior, Responsável Técnico, 

detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de serviços de 

características semelhantes ao objeto desta licitação. Para este fim é suficiente o atestado 

de responsabilidade técnica registrado no conselho profissional do responsável técnico. 

A comprovação do vínculo do profissional detentor de atestado de responsabilidade 

técnica com a licitante deverá ser feita da seguinte forma: 
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(i) se sócio – cópia autenticada do contrato social ou estatuto social, 

devidamente registrado no órgão competente; 

(ii) se diretor – cópia autenticada do contrato social, em se tratando de firma 

individual ou limitada, ou cópia da ata de eleição devidamente publicada na 

imprensa, em se tratando de sociedade anônima; 

(iii) se empregado – cópia autenticada da ficha ou livro de registro de 

empregado na DRT, ou cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência 

Social; 

(iv) Os membros da equipe deverão comprovar a inscrição no órgão de 

classe de acordo com a formação acadêmica. 

II. Atestado de capacidade técnica fornecido por uma ou mais pessoa(s) jurídica(s) de 

direito público ou privado, comprovando ter o licitante executado serviços de 

características semelhantes aos serviços detalhados no ANEXO I – PROJETO BÁSICO do 

presente edital, considerando que: 

(i) deverão constar do atestado de capacidade técnica os seguintes dados: 

data de início e término dos serviços; local de execução; nome do contratante e 

da pessoa jurídica contratada; nome dos responsáveis técnicos, especificações 

técnicas dos serviços, os quantitativos executados e o tempo gasto para realizá-

los. 

5.2 Quanto à autenticidade de documentos emitidos por meio eletrônico, a Comissão Especial de 

Licitação poderá realizar pesquisa através de consultas às respectivas páginas oficiais na internet. 

5.3 A regularidade do cadastramento e/ou habilitação da licitante inscrita no SICAF - Sistema de 

Cadastro Unificado de Fornecedores será objeto de confirmação on line, no ato de abertura da 

licitação. 

5.4 As empresas devidamente cadastradas e habilitadas no SICAF deverão incluir no 

ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO, sob pena de inabilitação, os seguintes documentos: 

I -“Termo de Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos de Habilitação” 

(ANEXO IV deste Edital); 

II - “Termo de Declaração de Aceitação Integral dos Termos do Edital” (ANEXO V 

deste Edital); 

III - Declaração de que não utiliza mão de obra direta ou indireta de menores de 18 

(dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem 

como não utiliza, para qualquer trabalho, mão de obra direta ou indireta de menores de 

16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, 

conforme inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93 (ANEXO VIII deste Edital); 
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IV - Declaração da licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno 

porte (ANEXO IX deste Edital), caso queira se beneficiar do tratamento diferenciado e 

favorecido na presente licitação, na forma do disposto na Lei Complementar nº 123/06; 

V - Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou 

extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo cartório distribuidor da sede da 

empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade 

expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor, 

deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores; 

VI - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação da empresa, 

vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 

apresentação da proposta. (Deverá ser apresentado na forma exigida no subitem 5.1.3 – 

Da qualificação Econômica -Financeira). A licitante ficará dispensada de tal exigência, 

caso os índices de liquidez constem no SICAF. 

VII - Certidão Negativa de Débitos Inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

conforme Inciso V do Art. 29 da Lei 8.666/93. 

5.5 A documentação de habilitação deve constar o nome da licitante, não se admitindo que parte 

da documentação se refira à matriz e parte à filial, exceto quando o próprio documento indicar 

expressamente que é válido para todos os estabelecimentos da licitante (matriz e filial). 

5.6 A falta de qualquer dos documentos exigidos para o ENVELOPE N° 01 - HABILITAÇÃO 

implicará a inabilitação da licitante, vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para 

complementação da documentação exigida. 

5.7 Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original, cópias autenticadas 

em cartório ou conferidas e autenticadas no ato da apresentação por integrante da Comissão Especial 

de Licitação, mediante confronto com os originais. Para os documentos cuja veracidade possa ser 

confirmada via internet, será facultada aos proponentes a apresentação das respectivas cópias. 

5.8 Todos os documentos legais, comerciais ou financeiros apresentados por quaisquer licitantes, 

se originários de outros países, quando escritos em idioma estrangeiro, deverão ser traduzidos para a 

língua portuguesa por tradutor juramentado, caso seja feita no Brasil, ou por pessoa ou entidade com 

função equivalente, caso efetuada em outro país. 

5.9 Após a fase de habilitação não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Especial de Licitação. 
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6.1 A proposta técnica deverá ser apresentada simultaneamente à apresentação da documentação 

de habilitação e de preços, da seguinte forma: 

a. Por meio da “Carta de Apresentação da Proposta Técnica” (ANEXO VII deste 

Edital), em papel timbrado da licitante; 

b. Datilografada ou impressa por qualquer meio, sem emendas, rasuras ou entrelinhas e 

redigida em língua portuguesa; 

c. Em 1 (uma) via, com suas páginas numeradas sequencialmente e rubricadas em todas 

as suas folhas. 

d. Datada e assinada na última página, apondo-se o nome do representante legal da 

licitante; e 

e. Em invólucro único, fechado, lacrado e identificado conforme itens 4.1 e 4.2 deste 

edital. 

6.2 A Comissão Especial de Licitação analisará as propostas com base nas informações, dados e 

documentos constantes do ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA TÉCNICA, sendo-lhe facultado, se 

entender necessário, solicitar esclarecimentos  complementares   aos   licitantes. As respostas e 

informações complementares dos licitantes deverão ser prestadas sempre por escrito, nos prazos 

fixados pela Comissão Especial de Licitação, e não poderão acarretar modificação das condições já 

indicadas nas propostas, sob pena de desclassificação. 

6.3 Esta Concorrência é do tipo TÉCNICA E PREÇO e a classificação das propostas far-se-á de 

acordo com a ordem decrescente das médias ponderadas dos Índices Técnicos e de Preços obtidos na 

avaliação. O fator de ponderação para efeito de avaliação das propostas nesta licitação será 70% 

(sessenta por cento) para o critério técnico e 30% (trinta por cento) para o critério preço. 

6.4 Os licitantes incluirão no ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA TÉCNICA, documentos que 

comprovem que a Empresa, o Coordenador Geral e os Consultores Seniores, conforme o critério de 

julgamento da proposta técnica, detalhado no item 9 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS deste 

Edital, possuem o tempo de atuação, experiência na atividade e formação acadêmica/profissional 

declarados. 

6.5 A Comissão Especial de Licitação poderá solicitar à Secretaria Executiva do Fundo Único do 

Meio Ambiente - FUNAM parecer quanto à análise das exigências técnicas contidas no presente 

Edital. 

6. DA PROPOSTA TÉCNICA – ENVELOPE Nº 02 
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7.1 A proposta de preço deverá ser apresentada simultaneamente à apresentação da 

documentação de habilitação e técnica, no idioma português do Brasil, sem emendas, rasuras ou 

entrelinhas, em formulário próprio (Carta de Apresentação da Proposta de Preço - ANEXO VI deste 

Edital), entregue em invólucro único, fechado, lacrado e identificado, observando ainda as condições 

e critérios explicitadas neste Edital. 

7.2 O prazo de validade da proposta de preço não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, 

contados da data de sua entrega. 

7.3 O preço total deverá ser apresentado em Reais (R$), expresso em algarismos e por extenso, 

contemplando todos os tributos, encargos financeiros e demais despesas necessárias à execução do 

objeto desta licitação. 

7.4 A Proposta de Preço deverá ser apresentada em conformidade com o ANEXO VI deste 

Edital. 

7.5 O preço proposto será de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o 

direito de pleitear, posteriormente, qualquer despesa ou encargo sob a alegação de desconhecimento 

das condições editalícia. 

7.6 A SEMA/DF não admitirá qualquer alegação posterior que vise ao ressarcimento de custos 

não considerados nos preços cotados, ressalvadas as hipóteses descritas no artigo 65, § 5º, da Lei n. 

8.666/93. 

7.7 Na hipótese de divergência entre o valor expresso em números e o valor por extenso, 

prevalecerá, para efeito de classificação, este último. 

7.8 A oferta deve ser clara e precisa, limitada rigorosamente ao objeto da licitação, sem conter 

alternativas de preço ou quaisquer outras condições que induzam aos julgadores a apresentar mais de 

um resultado, sob pena de sua desclassificação. 

7.9 O preço cotado deverá se referir à data prevista para o recebimento das propostas, 

considerando-se como condição o pagamento à vista, não devendo, portanto, ser computado qualquer 

custo financeiro para o período de processamento das faturas. 

7.10 A proposta de preço será avaliada com base nos critérios estabelecidos no Item 9 – DO 

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS. 

7.11 Não serão consideradas propostas com oferta de vantagem não prevista neste Edital ou com 

preços ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes. 

7.12 A Comissão Especial de Licitação desclassificará as propostas que: 

7. DA PROPOSTA DE PREÇO – ENVELOPE Nº 03 
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1) Apresentarem preços excessivos ou inexequíveis; 

2) Não estiverem devidamente assinadas; 

3) Contiverem qualquer limitação, reserva ou condições contrastantes com as do 

presente edital; 

4) Não contiverem informações suficientes para a perfeita identificação, qualificação 

e avaliação dos serviços ofertados; 

5) Apresentarem preço global superior ao de referência. 

7.13 Serão desclassificadas as propostas com preços acima do valor estimado para a contratação 

em tela – R$ 102.262,50 (cento e dois mil, duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). 

 

7.14 A Proposta de Preço deverá ser apresentada de acordo com a tabela a seguir, devendo ser 

elaborada em conformidade com o Modelo de Carta de Apresentação da Proposta de Preço (ANEXO 

VI) deste Edital. 

PROPOSTA DE PREÇO 

EQUIPE TÉCNICA QTD. Nº HORAS 
VALOR 

TÉCNICO/HORA 

VALOR 

TOTAL ($) 

Profissional de nível 

superior (qualquer área de 

formação)  

    

Profissional da área de 

Direito 

    

Profissional da área de 

Administração 

    

T O T A L  
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8.1 O processamento desta Concorrência obedecerá às seguintes fases: 

a. PRIMEIRA FASE: Abertura do ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO, exame e 

julgamento dos documentos de habilitação. 

b. SEGUNDA FASE: Abertura do ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA TÉCNICA dos 

licitantes declarados habilitados, desde que transcorrido o prazo legal sem 

interposição de recurso, ou que tenha havido desistência expressa de recorrer, ou 

após o julgamento dos recursos interpostos. Nesta fase, a Comissão Especial de 

Licitação poderá convocar os licitantes para prestar os esclarecimentos necessários à 

compreensão, análise e avaliação da documentação da proposta técnica. 

O resultado da avaliação técnica da presente licitação será publicado no Diário 

Oficial do Distrito Federal. Após a sua publicação e decorrido o prazo recursal, a 

Comissão Especial de Licitação marcará a data, hora e local da abertura do 

ENVELOPE Nº 03 – PROPOSTA DE PREÇO das licitantes classificadas, 

devolvendo aos licitantes inabilitados o ENVELOPE Nº 03 – PROPOSTA DE 

PREÇO, lacrado. 

c. TERCEIRA FASE: Abertura do ENVELOPE Nº 03 – PROPOSTA DE PREÇO 

dos licitantes declarados habilitados, desde que transcorrido o prazo legal sem 

interposição de recurso, ou que tenha havido desistência expressa de recorrer, ou 

após o julgamento dos recursos eventualmente interpostos. 

d. QUARTA FASE: Elaboração do Relatório de Julgamento, ultrapassado o prazo de 

recurso. 

e. QUINTA FASE: Homologação do julgamento e adjudicação do objeto da licitação 

à licitante vencedora do certame, pela Autoridade Competente da SEMA. 

f. SEXTA FASE: Assinatura do contrato, mediante convocação formal.  

8.2 Os ENVELOPES de HABILITAÇÃO, PROPOSTA TÉCNICA e PROPOSTA DE PREÇO 

serão recebidos simultaneamente, em sessão pública, no dia, horário e local indicados no preâmbulo 

deste Edital e no Aviso de Convocação da Concorrência. 

8.3 Colhida a assinatura dos representantes das empresas licitantes na Lista de Presenças, o 

Presidente da Comissão Especial de Licitação encerrará a fase de recebimento dos envelopes. 

8.4 Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com 

relação a prazo e especificações dos serviços ofertados ou qualquer condição que importe modificação 

dos seus termos originais, ressalvadas apenas as alterações destinadas a sanar evidentes erros formais. 

8. DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 
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8.5  Uma vez iniciada a abertura do ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO, não será recebida 

proposta de licitante retardatário e, em nenhuma hipótese, será concedido prazo para a apresentação 

de documento exigido no Edital, nem admitida qualquer retificação ou alteração das condições 

ofertadas. 

8.6 Procedida a abertura do ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO, os documentos de habilitação 

apresentados serão rubricados pelos membros da Comissão Especial de Licitação e pelos 

representantes legais dos licitantes, franqueando-se, em seguida, o seu exame aos interessados. 

8.7 Durante o exame da documentação de habilitação, os licitantes não poderão retirar-se do 

recinto para reproduzir documentos. 

8.8 Decorrido o prazo para interposição de recurso em relação à fase de habilitação ou após o 

julgamento dos recursos eventualmente interpostos, a Comissão Especial de Licitação convocará os 

representantes legais dos licitantes para participarem de sessão de abertura do ENVELOPE Nº 02 – 

PROPOSTA TÉCNICA, oportunidade em que serão rubricados e examinados os documentos 

apresentados, com observância do mesmo procedimento previsto nos subitens 8.4 e 8.5. 

8.9 Nos termos do art. 40, inciso VI, c/c o art. 43, § 6º, da Lei nº 8.666/93, após a fase de 

habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente 

aceito pela Comissão. 

8.10 Em caso de renúncia formal dos licitantes presentes à sessão ao direito de recorrer do 

resultado da fase de habilitação, a Comissão Especial de Licitação poderá proceder de imediato à 

abertura do ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA TÉCNICA, suprimindo-se o prazo recursal, nos termos 

do inciso III, art. 43, da Lei nº 8.666/93; 

8.11 Em qualquer caso, será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e na página da SEMA 

na internet, o resultado da fase de habilitação. 

8.12 Decorrido o prazo para interposição de recurso em relação à fase de Proposta Técnica ou após 

o julgamento dos recursos interpostos, a Comissão Especial de Licitação convocará os representantes 

legais dos licitantes para participarem de sessão de abertura dos ENVELOPES Nº 03 – PROPOSTA 

DE PREÇO, oportunidade em que serão rubricados e examinados os documentos apresentados, com 

observância do mesmo procedimento previsto nos subitens 8.4 e 8.5. 

8.13 A Comissão Especial de Licitação analisará as propostas com base nas informações e dados 

constantes dos documentos apresentados, sendo-lhe facultado, a qualquer tempo, solicitar 

esclarecimentos acerca de seu conteúdo. As respostas e informações complementares dos licitantes 

deverão ser prestadas sempre por escrito e nos prazos fixados pela Comissão, mas não poderão 

acarretar modificação das condições já indicadas nas propostas, sob pena de desclassificação. 

8.14 Não serão considerados motivos para inabilitação ou desclassificação simples omissões ou 

irregularidades materiais da documentação ou propostas, desde que sejam irrelevantes, não 

prejudiquem o processamento da licitação, o entendimento da proposta e não firam direitos dos 

demais licitantes. 
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8.15 Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não mais caberá desclassificação 

por motivo relacionado com a fase habilitatória, salvo em razão de fato superveniente ou só conhecido 

após o julgamento, aceito pela Comissão Especial de Licitação. 

8.16 Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a 

Comissão Especial de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova 

documentação e/ou de outras propostas, escoimadas das causas que as inabilitaram ou 

desclassificaram. 

 

9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

9.1. Será declarada vencedora o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações 

do Edital e obtiver a melhor pontuação total para a prestação dos serviços, com base na fórmula a 

seguir: 

 

Ptotal – Pontuação total da proposta; 

 

Ptec – Pontuação final para a proposta técnica; 

 

Ppreço – Pontuação final para o preço ofertado pelo serviço. 

9.1.1 A ponderação maior ao quesito técnica se deve à alta complexidade envolvida no 

trabalho, cuja qualidade final é imprescindível para o objetivo pretendido. Neste sentido, 

busca- se escolher a empresa melhor capacitada tecnicamente para a execução do trabalho. 

9.2 Serão desclassificados os proponentes cuja documentação e proposta: 

9.2.1 Não contenham todos os dados exigidos nos itens 5, 6 e 7; 

9.2.2 Ofertarem preços irrisórios, incompatíveis com os valores de mercado, ou que 

apresentarem preço global superior aos limites estabelecidos por este Edital, conforme 

item 15 – DO ORÇAMENTO ESTIMATIVO. 

9.3 No caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto no § 2
o
 do art. 

3
o
 desta Lei, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todos os 

licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo, por disposição do art. 45, § 2º, da Lei nº 

8.666/1993 e alterações posteriores. 

9.4 Se todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão Especial de Licitação poderá fazer 

  Ptotal = 0,7 Ptec + 0,3 Ppreço 
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uso da prerrogativa disposta no § 3º do artigo 48, da Lei n° 8.666/1993 e alterações posteriores. 

9.5 Todos os cálculos para a obtenção da Nota Técnica, de Preço e Final serão feitos com 02 

(duas) casas decimais, desprezando-se as demais sem arredondamento. 

9.6 Para efeito da avaliação da proposta técnica e do preço ofertado pelo serviço, serão 

considerados os seguintes critérios: 

 

CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO PARA O PREÇO OFERTADO PELO SERVIÇO 

9.7 A pontuação final para o preço ofertado pelo serviço (Ppreço) será calculada da seguinte 

maneira:    

 

                                    Ppreço  = 100 x  Menor Preço Ofertado 

                                                                      Preço Ofertado 

 

 

Onde: Menor Preço Ofertado – é o menor valor ofertado na Concorrência;  

Preço Ofertado – é o valor ofertado na proposta em exame. 

 

9.8 A Proposta de Preço deverá ser apresentada de acordo com as instruções contidas no item 7, 

deste edital, considerando que o valor total (R$) apresentado no item 15 – DO ORÇAMENTO 

ESTIMATIVO é o valor máximo admitido pela SEMA para a execução do objeto. Assim, propostas 

com valor acima do estabelecido serão automaticamente desclassificadas.  

9.9 As propostas de preço serão avaliadas pelo critério do subitem 9.7 e classificadas segundo 

ordem crescente de preços propostos, a partir dos valores ofertados. 

9.10 A Comissão Especial de Licitação poderá relevar eventuais erros materiais que não 

prejudiquem a compreensão da Proposta, em especial: 

a) erros de transcrição das quantidades previstas para os serviços: o produto será 

devidamente corrigido, mantendo-se o preço unitário e corrigindo-se a quantidade e o 

preço total; 

b) erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: será retificado, 

considerando-se corretas as parcelas e corrigindo-se o produto; 

c) erro de adição: será retificado, considerando como corretas as parcelas e corrigindo-se 

a soma. 
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9.11 Caso necessário, o valor global da PROPOSTA DE PREÇOS será corrigido pela Comissão 

Especial de Licitação em conformidade com os critérios descritos no subitem anterior. O valor 

resultante constituirá o valor proposto. 

CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO PARA A PROPOSTA TÉCNICA 

9.12 A pontuação final para a proposta técnica (Ptec) será calculada da seguinte maneira: 

 

Onde:  Ptec – Pontuação final para a proposta técnica; 

PEMtec – Pontuação da Empresa; 

PCGtec – Pontuação do Coordenador-Geral; 

PCStec – Pontuação do Consultor Sênior; 

 

 Estará eliminada a proposta que obtiver pontuação final para a proposta técnica menor do que 30,00 

(Ptec < 30,0). 

9.13 A Tabela 1 resume os fatores de avaliação utilizados e as respectivas pontuações máximas: 

Tabela 1 – Critérios Considerados na Avaliação 

Item Descrição Pontuação Máxima 

1. Critérios para Pontuação da Empresa 20,00 

1.1 Tempo na atividade 3,00 

2.1 Experiência na atividade 17,00 

2. Critérios para Pontuação do Coordenador- Geral 28,00 

2.1 Formação Profissional/Acadêmica 4,00 

2.2 Experiência na Atividade 24,00 

3. 
Critérios para Pontuação do Consultor Sênior 
Área: Administração 

28,00 

3.1 Formação Profissional/Acadêmica 4,00 

3.2 Experiência na Atividade 24,00 

3. 
Critérios para Pontuação do Consultor Sênior – 
Área: Direito 

24,00 

3.1 Formação Profissional/Acadêmica 4,00 

3.2 Experiência na Atividade 20,00 

TOTAL 100,00 

   Ptec = PEMtec + PCGtec + ∑PCStec 
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CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DA EMPRESA 

9.14 A avaliação da Licitante será feita com base em seu tempo de atividade, experiência na 

atividade e experiência específica no objeto desta contratação, visando determinar a qualificação da 

mesma para o pleno atendimento do trabalho ora proposto. A Tabela 2 apresenta os critérios adotados 

para pontuação da Empresa. 

 

Tabela 2 – Critérios para Pontuação da Empresa 

1. Critérios para Pontuação da Licitante 

1.1. Tempo na Atividade 

 

 

 

A Licitante deverá comprovar o 

tempo de atuação no mercado. (*) 

Critérios 
Pontos por 

item 

Pontuação 

Máxima 

Serão considerados 

para fins de 

pontuação no 

máximo 100 (cem) 

meses de tempo na 

atividade. 

0,03 

ponto/mês 

de atividade 

(**) 

3 

 

 

1.2.  Experiências na Atividade 

Descrição Critérios 
  Pontos 

por item 

Pontuação 

Máxima 

Compreende a experiência em 

prestação de serviços na atividade 

de consultoria de modelagem de 

estrutura organizacional e/ou 

mapeamento e redesenho de 

estrutura organizacional de 

processo. 

Serão admitidos para 

fins de pontuação no 

máximo 10 (dez) 

trabalhos. (***) 

0,4 ponto / 

trabalho 4 

Compreende a experiência em 

prestação de serviços nas atividades 

de sustentabilidade: ecológica e/ou 

ambiental. 

 

Serão admitidos para 

fins de pontuação no 

máximo 10 (dez) 

trabalhos. (***) 

0,5 ponto / 

trabalho 5 
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Compreende a experiência em 

prestação de serviços de consultoria  

em fundos socioambientais de 

natureza pública e/ou em atividades 

de solução de problemas 

ambientais. 

Serão admitidos para 

fins de pontuação no 

máximo 10 (dez) 

trabalhos. (***) 

0,8 ponto / 

trabalho 8 

Subtotal item  1.2 17 

TOTAL 20 

 

9.15 Para fins da avaliação da licitante constante na Tabela 2 deste anexo deverá ser observado: 

 

(*) A comprovação de tempo de atuação da Licitante deverá ser realizada por meio de 

Estatuto ou Contrato Social. 

(**) Considera-se mês o período de 30 dias completos. As frações de mês não serão 

consideradas para fins de pontuação 

(***) A experiência da licitante nos serviços citados deverá ser feita por meio de atestado de 

capacidade técnica expedido(s) por entidade (s) pública (s) ou privada (s) devidamente 

assinado pelo contratante dos serviços, contendo os seguintes dados: data de início e término 

dos serviços; local de execução; nome do contratante e da pessoa jurídica contratada; nome 

do responsável técnico, especificações técnicas dos serviços, os quantitativos executados e o 

tempo gasto para realizá-los. 

 

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DO COORDENADOR-GERAL 

9.16 A avaliação do Coordenador-Geral será feita com base em sua formação 

profissional/acadêmica, experiências em atividades relacionadas ao objeto desta contratação, visando 

determinar a qualificação da mesma para o pleno atendimento do trabalho ora proposto. A Tabela 3 a 

seguir apresenta os critérios adotados para avaliação do Coordenador-Geral: 

Tabela 3 – Critérios para Pontuação do Coordenador-Geral 

Formação Acadêmica: Será considerado neste item o profissional nível superior em 

qualquer área de formação. Será pontuado no máximo 1 (um) profissional. 

2.1. Titulação Acadêmica 

Especialidade Itens 
Pontos por 

sub item 

Pontuação 

Máxima 

Profissional de nível superior em 

qualquer área de formação. 

Pós-graduação (Lato 
Sensu) 

2 2 

Mestrado (Stricto 

Sensu) 
3 3 
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Doutorado (Stricto 

Sensu) 4 4 

2.2. Experiências na Atividade 

Atividades Critérios 
Pontos por 

item 

Pontuação 

Máxima 

Experiência em atividades de 

planejamento, implantação de 

estrutura organizacional, 

mapeamentos e redesenho de 

processos.  

Serão considerados 

para fins de pontuação 

no máximo 8 (oito) 

anos de experiência. 

0,5 pontos/ano 

de     

experiência 
4 

Experiência em coordenação de 

equipe de consultoria e 

planejamento. 

Serão considerados 

para fins de pontuação 

no máximo 8 (oito) 

anos de experiência 

1,5 pontos/ano 

de     

experiência 
12 

Experiência em atividades com 

fundos socioambientais de natureza 

pública;  

Serão considerados 

para fins de pontuação 

no máximo 8 (oito) 

anos de experiência 

1,0 pontos/ano 

de     

experiência 
8 

subtotal item 2.2 24 

TOTAL 28 

 

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DOS CONSULTORES SENIORES: 

9.17 A avaliação dos consultores seniores será feita com base nas experiências profissionais 

indicadas na Tabela 4 a seguir, visando determinar a qualificação do mesmo para o pleno 

atendimento do trabalho ora proposto. A Tabela 4 apresenta os critérios adotados para avaliação dos 

Consultores  Seniores: 

Tabela 4. Critérios para Pontuação dos Consultores Seniores 

Formação acadêmica: Será considerado neste item o profissional de nível superior com 

graduação na área de administração e direito Será pontuado no máximo 01 (um) profissional 

de cada área. 

3.1. Titulação Acadêmica 

Especialidade Itens 
Pontos por 

sub item 

Pontuação 

Máxima 

Administração 

Pós-

graduação 

(Lato Sensu) 

1 1 

Mestrado 

(Stricto 

Sensu) 

2 2 

Doutorado 

(Stricto 

Sensu) 

4 4 
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3.2. Experiências na Atividade 

Atividades Critérios 
Pontos por 

item 

Pontuação 

Máxima 

Experiência em atividades de 

planejamento, implantação de 

estrutura organizacional e 

mapeamentos e redesenho de 

processos.  

Serão considerados 

para fins de 

pontuação no máximo  

08 (oito) anos de 

experiência. 

1,5 ponto / 

ano de 

experiência 
12 

Experiência em atividades 

elaboração de manuais operacionais 

com fluxos de processos. 

Serão considerados 

para fins de 

pontuação no máximo 

08 (oito) anos de 

experiência 

0,5 ponto / 

ano de 

experiência 
4 

Experiência em atividades de 

mapeamentos e redesenho de 

processos de fundos 

socioambientais de natureza 

pública; e/ou de trabalhos técnicos 

na área de sustentabilidade 

ecológica e ambiental;  

Serão considerados 

para fins de 

pontuação no máximo 

08 (oito) anos de 

experiência 

1,0  ponto / 

ano de 

experiência 
8 

Subtotal  item 3.2   24 

TOTAL 28 

 

4.1. Titulação Acadêmica 

 

Especialidade Itens 
Pontos por 

sub item 

Pontuação 

Máxima 

Direito  

Pós-graduação 

(Lato Sensu) 
1 1 

Mestrado     

(StrictoSensu) 
3 3 

Doutorado 

(StrictoSensu) 
6 6 

4.2. Experiências na Atividade 

Atividades Critérios 
Pontos por 

item 

Pontuação 

Máxima 
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Direito Administrativo –

experiência profissional em 

normas internas e 

procedimentos administrativos 

no serviço público, 

Serão considerados 

para fins de pontuação 

no máximo 08 (oito) 

anos de experiência. 

1,0 ponto / 

ano de 

experiência 
8 

Direito Ambiental – experiência 

profissional na aplicação da 

legislação ambiental, com 

elaboração de peças jurídicas no 

âmbito do setor público. 

Serão considerados 

para fins de pontuação 

no máximo 08 (oito) 

anos de experiência. 

1,0 ponto / 

ano de 

experiência 
8 

Experiência em trabalhos em 

Fundos Especiais na esfera 

municipal, estadual e federal.. 

Serão considerados 

para fins de pontuação 

no máximo 08 (oito) 

anos de experiência. 

0,5 ponto / 

ano de 

experiência 
4 

subtotal  do item 4.2   20 

TOTAL 24 

 

Observações: 

Para fins da avaliação do Coordenador-Geral e dos Consultores Sêniores constante nas Tabelas 3 e 4 

deste anexo deverá ser observado: 

a. A formação acadêmica deverá ser comprovada por certificado emitido pela instituição 

competente, nacional ou internacional, devidamente reconhecida pelo Ministério da 

Educação – MEC. 

b. Os profissionais estrangeiros deverão apresentar o diploma com tradução juramentada e 

devidamente revalidado pelo MEC, registro no conselho profissional e comprovação de 

situação trabalhista regular no Brasil; 

c. As especialidades (lato sensu), elencadas, deverão ser comprovadas por meio de 

certificado emitido pela instituição competente, nacional ou internacional, devidamente 

reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC, exigindo-se uma carga horária mínima 

de 360 horas em cada especialidade. 

d. Serão considerados para fins de pontuação, Mestrado e Doutorado (stricto sensu) desde 

que devidamente comprovado pela instituição competente, nacional ou internacional, 

devidamente reconhecida pelo MEC.  

e. Cabe ressaltar que para fins de pontuação será considerada apenas a maior titulação, ou 

seja, a pontuação não é cumulativa. 
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f. A comprovação de tempo de experiência na área poderá ser efetuada mediante 

apresentação de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, de declaração 

do órgão ou de certidão de tempo de serviço. Esta comprovação deverá ser acompanhada 

de declaração do empregador referente aos requisitos para exercício do cargo, bem como 

para as datas (mês e ano) de início e fim da realização da atividade. 

g. Para melhor entendimento das atribuições que os profissionais (Coordenador-Geral  e 

Consultores Sêniores) exerceram nas empresas ou órgão que trabalharam e/ou prestaram 

serviços, deverá ser incluído no ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA TÉCNICA, o 

Curriculum Vitae (ANEXO X deste Edital) dos profissionais que compõem a equipe 

técnica da licitante. 

h. A comprovação dos trabalhos de consultorias realizados, para todos os profissionais da 

equipe técnica, deverá ser feita por intermédio de atestado(s) de capacidade técnica ou 

declaração expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, assinado(s), 

com firma reconhecida (quando não se tratar de órgão público), por representante 

devidamente autorizado do órgão/entidade contratante dos serviços, constando o objeto e 

período do trabalho  realizado. 

i. Os períodos de experiência comprovados (em meses) serão somados e divididos por 12, 

obtendo- se dessa forma o resultado em anos. As frações resultantes da divisão 

correspondentes a 08 (oito) meses ou mais, serão consideradas um ano completo na 

atividade, as inferiores a esta quantidade serão desconsideradas. 

j. Para fins de pontuação em tempo de experiência, havendo diferentes trabalhos realizados 

em períodos coincidentes, o tempo de execução que coincidir será contabilizado apenas 

uma vez. 

 

10 DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO 

10.1 O resultado final da licitação será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, abrindo-se 

prazo para eventual recurso. 

10.2 Decorrido o prazo referido no subitem anterior, sem interposição de recursos, ou apreciados e 

decididos os eventualmente interpostos, o resultado final será submetido à autoridade competente para 

homologação e adjudicação, nos termos do art. 43, inciso VI, da Lei 8666/93. 

 

11 DA IMPUGNAÇÃO E DOS RECURSOS 

11.1 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na 

aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a 

abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em 

até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1
o
 do art. 113, da Lei nº 8666/93. 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

Comissão Especial de Licitação 

 

CEL/SEMA  28 

11.2 Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração o 

licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação 

em concorrência.  

11.3 Dos atos administrativos praticados pela SEMA/DF no certame licitatório caberá recurso 

administrativo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata se 

presentes os prepostos dos licitantes, conforme previsto no art. 109, inciso I e § 1º, da Lei nº 8.666/1993. 

11.4 Os recursos referentes à habilitação ou inabilitação e ao julgamento das propostas dos 

licitantes terão efeito suspensivo. 

11.5 A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo 

licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

11.6 Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão apresentar contra 

razões no prazo legal. 

11.7 O recurso será dirigido ao Presidente da Comissão Especial de Licitação, que poderá 

reconsiderar sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, 

devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida pela autoridade superior. 

11.8 Os recursos deverão ser entregues à Comissão Especial de Licitação por intermédio do 

Protocolo desta Secretaria, localizado no SEPN – Quadra 511 Bloco C, Ed. Bittar III, 4º Andar – 

CEP: 70.750-543, em dias úteis, no horário das 8h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00 horas. Os 

recursos interpostos fora do prazo ou via fax ou por correspondência eletrônica (e-mails) não 

serão conhecidos. 

11.9   Ainda, conforme art. 109 da Lei nº 8666/93, dos atos da Administração decorrentes da 

aplicação desta Lei cabem: 

I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da 

ata, nos casos de: 

a) habilitação ou inabilitação do licitante; 

b) julgamento das propostas; 

c) anulação ou revogação da licitação; 

d) indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou 

cancelamento; 

e) rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 desta Lei;  (Redação dada pela 

Lei nº 8.883, de 1994) 

f) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art1
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II - representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com 

o objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico; 

III - pedido de reconsideração, de decisão de Ministro de Estado, ou Secretário Estadual ou 

Municipal, conforme o caso, na hipótese do § 4
o
 do art. 87 desta Lei, no prazo de 10 

(dez) dias úteis da intimação do ato. 

§ 1
o
  A intimação dos atos referidos no inciso I, alíneas "a", "b", "c" e "e", deste artigo, 

excluídos os relativos a advertência e multa de mora, e no inciso III, será feita mediante 

publicação na imprensa oficial, salvo para os casos previstos nas alíneas "a" e "b", se 

presentes os prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser 

feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. 

§ 2
o
  O recurso previsto nas alíneas "a" e "b" do inciso I deste artigo terá efeito suspensivo, 

podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, 

atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva aos demais recursos. 

§ 3
o
  Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

§ 4
o
  O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou 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. 

§ 5
o
  Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou 

corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado. 

11.10 Na fluência dos prazos para interposição de recurso, representação ou impugnações, o processo 

ficará na Comissão Especial de Licitação, localizada na no SEPN 511 Bloco C, Edifício Bittar, 4º 

andar, onde as licitantes poderão ter vista dos autos. 

 

12.    DO CONTRATO 

12.1 Homologado o resultado da Concorrência, a licitante vencedora terá o prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, a contar do recebimento da comunicação da SEMA/DF, para assinar o contrato, ocasião 

em que deverá comprovar, uma vez mais, a sua regularidade perante o FGTS e o INSS. 

12.2 O prazo de vigência do Contrato será de 06 (seis) meses, contados da data de assinatura, 

improrrogável, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Distrito 

Federal, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o 

último dia.  

12.3 Será condição necessária à assinatura do Contrato, a comprovação por parte da licitante 

vencedora, de vínculo funcional com profissional de nível superior, Responsável Técnico, detentor de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm#art87§3
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atestado de responsabilidade técnica por execução de serviços de características semelhantes com o 

objeto da licitação apresentados pela Empresa vencedora. A comprovação dos vínculos deverá ser 

feita da seguinte forma: 

a. Se sócio – cópia autenticada do contrato social ou estatuto social, devidamente 

registrado no órgão competente; 

b. Se diretor – cópia autenticada do contrato social, em se tratando de firma individual ou 

limitada, ou cópia da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando 

de sociedade anônima; 

c. Se empregado – cópia autenticada da ficha ou livro de registro de empregado na DRT, 

ou cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social; ou 

d.  Se prestador de serviços – cópia de contrato de prestação de serviços regido pelo 

Código Civil. 

12.4 Os prazos estipulados no cronograma só admitem prorrogação na ocorrência de qualquer dos 

motivos descritos no § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993, devidamente justificados e aceitos pela 

CONTRATANTE. 

12.5 Farão parte integrante do Contrato o Edital e seus Anexos, bem como as Propostas de 

Habilitação, Técnica e de Preço apresentadas pela licitante vencedora; 

12.6 O Contrato poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no art. 65 da Lei 

nº 8.666, de 1993 e suas alterações. 

12.7 Fica o contratado obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial atualizado do contrato. 

12.8 Incumbirá à contratante providenciar a publicação resumida do instrumento do Contrato e de 

seus eventuais termos aditivos no Diário Oficial do Distrito Federal. 

12.9 O contrato poderá ser rescindido conforme o disposto no artigo 78, com os desdobramentos 

dos artigos 79 e 80 da Lei 8.666, de 1993. 

12.10 A contratação formalizar-se-á por termo de contrato (Anexo XV deste Edital), em que estão 

definidos o objeto, o valor estimado do Contrato, as obrigações das partes contratantes, a forma de 

pagamento e a vigência, dentre outras disposições. 

12.11 É facultado a SEMA, quando o adjudicatário não assinar o Termo de Contrato no prazo legal, 

convocar o(s) licitante(s) remanescente(s), na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e 

nas mesmas condições de preço propostas pelo primeiro classificado, se superiores às deste, ou 

revogar a licitação. 

12.12 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo fixado na 

convocação específica, caracteriza inadimplência das obrigações decorrentes desta licitação, 
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sujeitando-o às penalidades previstas no Decreto Distrital nº 26.851/2006 e alterações posteriores. 

(ANEXO XIV). 

 

13.    DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

13.1 A SEMA só aceitará os serviços que estiverem de acordo com as especificações técnicas nos 

termos do Anexo I – Projeto Básico deste Edital. Caberá ao contratado todo o ônus decorrente da 

rejeição, incluindo prazos e despesas. 

13.2 O licitante vencedor nomeará um representante para exercer a função de Executor do 

Contrato, aceito pelo CONTRATANTE, durante o período de vigência do contrato. 

13.3 A execução do Contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas 

contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando se supletivamente os princípios de teoria 

geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do art. 54, da Lei n. º 8.666, de 1993, 

combinado com o Inc. XII do art. 55, do mesmo diploma legal. 

14.    DA GARANTIA CONTRATUAL 

14.1 Será exigida prestação de garantia em qualquer das modalidades previstas no parágrafo 1º do 

artigo 56 da Lei nº 8.666/1993, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado, ou seja: I - 

caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo ser emitido 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; 

II - seguro-garantia; III - fiança bancária. 

14.2 As garantias e seus reforços responderão por todas as multas que forem impostas à 

CONTRATADA e por todas as importâncias que, a qualquer título, forem devidas pela 

CONTRATADA à SEMA. 

14.3 Em caso de insuficiência, será a CONTRATADA notificada para, no prazo de 72 (setenta e 

duas) horas, completar o valor das multas, sob pena de rescisão do contrato. 

14.4 O reforço e/ou a regularização da garantia, excetuada a hipótese prevista no subitem anterior, 

deverá ser efetuado no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da comunicação 

feitos por escrito pela CONTRATANTE. 

14.5 O prazo aludido no subitem anterior poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 

quando solicitado pela CONTRATADA durante o transcurso do prazo, se ocorrer motivo justificado e 

aceito pela CONTRATANTE. 

14.6 A garantia prestada deverá ser substituída automaticamente pela CONTRATADA quando da 

ocorrência de seu vencimento, independentemente de comunicado da CONTRATANTE, de modo a 

manter ininterruptamente garantido o contrato celebrado. 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

Comissão Especial de Licitação 

 

CEL/SEMA  32 

14.7 Por ocasião do encerramento do contrato, o que restar da garantia e seus reforços será 

liberado ou restituído após a liquidação das multas eventualmente aplicadas, ou após a dedução de 

eventual valor de condenação da CONTRATADA. 

14.8 O prazo da validade da garantia, quando prestada na modalidade seguro-garantia ou fiança 

bancária, deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias superior ao prazo de vigência do contrato. 

15.    DO ORÇAMENTO ESTIMATIVO 

15.1  O valor estimativo do Contrato para a realização dos serviços a serem executados pela 

CONTRATADA será de R$ 102.262,50 (cento e dois mil, duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), incluídos todos os custos incidentes direta e indiretamente sobre a prestação dos serviços, 

tais como: mão-de-obra, viagens, encargos sociais e trabalhistas, equipamentos, acessórios, 

instalações, inclusive, na cidade de Brasília, Distrito Federal, bem como todos os tributos e encargos, 

seguro e quaisquer outras despesas que possam recair sobre os serviços objeto desta licitação. 

 

16.    DAS PENALIDADES 

16.1 Pelo descumprimento de qualquer cláusula ou condição desta Concorrência, serão aplicadas 

as penalidades estabelecidas no Decreto 26.851/2006, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal 

nº. 103, de 31 de maio de 2005, pág. 05 a 07, e suas alterações posteriores, que regulamentou a 

aplicação das sanções administrativas prevista na Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores. 

(ANEXO XIV). 

I -  Advertência; 

II –Multas: 

a. 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; 

b. 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; 

c. 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 desse item; 

d. 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o 
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contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela 

SEMA, 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. até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo 

descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega. 

III - Suspensão do direito de participar de licitações desta SECRETARIA pelo prazo de até 

02 (dois) anos; 

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que a CONTRATADA ressarcir a SEMA/DF pelos prejuízos resultantes e após 

decorrido o prazo da sanção aplicada no inciso anterior. 

 

16.2 As multas previstas nas alíneas anteriores serão calculadas considerando-se os dias 

consecutivos a partir do dia útil imediatamente subsequente ao do vencimento da obrigação. 

16.3 As sanções previstas nos incisos I, III e IV da Subcláusula 16.1 poderão ser aplicadas 

juntamente com a do inciso II do mesmo item, garantida a defesa prévia do interessado, no respectivo 

processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação do ato. 

17.    DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

17.1 A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por servidor ou comissão de 

servidores especialmente designada pela CONTRATANTE, que anotará em registro próprio todas as 

ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, 

além das atribuições contidas nas Normas de Execução Orçamentária e Financeira do Distrito Federal. 

17.2 O objeto do CONTRATO será recebido: 

a) provisoriamente, mediante termo circunstanciado, em até 15 (quinze) dias da 

comunicação escrita do contratado; 

b) definitivamente, mediante termo circunstanciado, em até 30 (trinta) dias do 

recebimento provisório. 

17.3 Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos 

os serviços definidos neste edital e seus anexos, a CONTRATANTE reserva-se o direito de exercer a 

mais ampla fiscalização sobre os serviços, na forma do subitem precedente, sem que de qualquer 

forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, podendo: 

a) sustar a execução de qualquer trabalho que esteja sendo realizado em desacordo com 

o especificado, sempre que essa medida se torne necessária; 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

Comissão Especial de Licitação 

 

CEL/SEMA  34 

b) determinar a re-execução dos serviços realizados com falha, erro ou negligência, 

lavrando termo de ocorrência do evento. 

17.4 A fiscalização de que trata o subitem anterior não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, ainda que resultantes de 

imperfeições técnicas e, na ocorrência deste, não implicam corresponsabilidade de seus agentes e 

prepostos. 

17.5 A CONTRATANTE, por meio do(s) servidor(es) executor(es) do Contrato, deverá analisar 

cada Produto entregue, devendo ser emitido parecer fundamentado, aprovando-o ou rejeitando-o, e, 

neste caso, devendo solicitar as devidas alterações à CONTRATADA. 

17.6 Os produtos serão considerados aprovados caso estejam de acordo com o especificado no 

item 8 – PRODUTOS ESPERADOS, do PROJETO BÁSICO(ANEXO I). 

17.7 A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização da CONTRATANTE não eximirá a 

CONTRATADA de integral responsabilidade pela execução dos serviços contratados. 

17.8 Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do Contrato deverão ser 

prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para a Administração. 

17.9 Qualquer funcionário que, a critério do gestor, tiver comportamento incompatível, 

indecoroso ou for considerado indesejável deverá ser imediatamente afastado dos serviços. 

17.10 Se a CONTRATADA deixar de executar o serviço dentro do prazo estabelecido, sem 

justificativa por escrito, aceita pela SEMA/DF, sujeitar-se-á às penalidades impostas pela legislação 

vigente e por este Edital. 

17.11 A SEMA/DF poderá solicitar, sem ônus adicional, correção ou refazimento dos documentos 

que não corresponderem, na prática, aos procedimentos adotados. 

17.12 O recebimento definitivo dos serviços/produtos não exime a responsabilidade da 

CONTRATADA pela qualidade técnica e segurança dos trabalhos desenvolvidos, bem assim pelo 

sigilo sobre os dados utilizados na execução. 

 

18. DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS 

18.1. Produto 1 – Identificação das principais atividades realizadas atualmente pelos gestores e 

executores do Fundo Único do Meio Ambiente do Distrito Federal - FUNAM, no sentido de mapear 

os principais entraves, que transformam a execução do FUNAM ineficiente.  

18.2. Produto 2 - Averiguação em outros fundos públicos os processos inovadores e perspectivas 

de ampliação da arrecadação eficientes, ressaltando os aspectos que os tornaram significativamente 

mais eficientes, de modo que as lições aprendidas, nesses fundos,  possam ser incorporadas aos novos 
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processos e fluxos de gestão do Fundo Único do Meio Ambiente do Distrito Federal - FUNAM, 

mapear as fontes de recursos com potencial de serem destinadas ao financiamento da politica 

ambiental do Distrito Federal, através do FUNAM. 

18.3. Produto 3 - Mapeamento e redesenho dos objetivos, processos e fluxos de gestão do 

FUNAM, ajustadas não só as normas que regem ao Fundo Único do Meio Ambiente do Distrito 

Federal - FUNAM, como também à nova legislação, Lei Federal nº 13019/14, e um novo fluxo 

operacional para o FUNAM/DF. 

 

18.4. Na elaboração desse produto a CONTRATADA deverá: 

a. realizar reuniões iniciais com a atual equipe de gestão com vistas a colher subsídios 

e informações. 

b. construir Plano de Trabalho – Preparar em conjunto com a equipe da SEMA e do 

FUNAM o plano de trabalho ajustado, sendo esse a base para a execução do 

contrato em todas as suas etapas. 

c. consultar as principais áreas da SEMA e do IBRAM que demandam recursos do 

fundo, bem como, consultas à instituições representativas da sociedade civil sem 

fins lucrativos, que já obtiveram recursos do FUNAM para identificação dos 

entraves que tornam o FUNAM inoperante. 

d. realizar de um diagnóstico, a partir da coleta de dados secundários e entrevistas com 

atores chave – integrantes e não integrantes da estrutura de governança do FUNAM, 

de modo a compreender a composição e o funcionamento do sistema de meio 

ambiente do Distrito Federal e o papel desempenhado pelo fundo neste contexto, 

assim como os principais aspectos institucionais do FUNAM e os principais 

gargalos e barreiras ao seu pleno funcionamento. 

e. identificar nos fundos mencionados, bem como em outros existentes, inovações 

institucionais e legais que permitiram aumentar a eficiência na aplicação dos 

recursos por eles gerenciados e que possam ser aplicados ao FUNAM. 

(considerando a realidade do atual quadro funcional da SEMA). 

f. mapear fontes de recursos que poderiam ser direcionados ao FUNAM e/ou a outros 

mecanismos financeiros complementares para o financiamento da política ambiental 

do Distrito Federal, em especial, Termos de Ajustamento de Conduta Firmado com 

o MPDFT. 

g. detalhar os novos instrumentos de cooperação previstos pela Lei 13.019/2014, tida 

como o novo Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, de modo a 

incorpora-los ao processo de repasse de recursos do FUNAM. 

h. apontar modificações estruturais e gerenciais para fortalecimento institucional do 

FUNAM, considerando não só a nova legislação, mas as lições aprendidas com o 

funcionamento dos demais fundos levantados, incluindo aspectos de governança, 
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administração, operação, monitoramento,  relatoria  e mobilização de recursos. 

i. propor a reformulação das leis, decretos, regimento interno e manual operativo, que 

compõem o arcabouço jurídico do FUNAM com o propósito de eliminar os conflitos 

das leis que se sucederam desde a criação do Fundo. 

j. elaborar o Manual Operacional do FUNAM, prevendo o detalhamento dos 

mecanismos de gestão, seleção, contratação, repasse de recurso, acompanhamento, 

prestação de contas dos projetos financiados pelo Fundo, e seus respectivos fluxos e 

ferramentas de gestão. 

k. elaborar modelos de documentos padrões: formulário de apresentação de projeto, 

plano de trabalho, minutas de editais, minutas de contratos e convênios, formulários 

para prestação de contas, e outros instrumentos e ferramentas necessários para a 

gestão e operacionalização do Fundo. 

l. efetuar treinamento dos servidores responsáveis pela execução do FUNAM, na 

aplicação do novo manual operacional. 

m. construir estratégias para captação de recursos e outras ações para fortalecimento do 

FUNAM. 

19 DIRETRIZES PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS 

19.1. No desenvolvimento das atividades e produtos, a CONTRATADA deverá Identificar arranjos 

inovadores e eficientes de gestão de outros fundos existentes no GDF e em outras instituições, que permitam a 

construção do redesenho dos fluxos de processos do FUNAM, bem como propor a reformulação das leis, 

decretos, regimento interno e manual operativo, que compõem o arcabouço jurídico do FUNAM, bem 

como arranjos que promovam a ampliação da arrecadação, se apoiando em trabalhos técnicos e 

publicações atualizadas sobre os temas, observando a legislação específica, bem como as normas 

técnicas da ABNT e legislação pertinente. 

19.2. As oficinas a serem realizados pela CONTRATADA deverão abordar questões técnicas 

detalhadas para a equipe de servidores da CONTRATANTE. 

19.2.1. As oficinas (Workshops) devem incentivar a participação dos servidores por meio 

de atividades interativas, e que aproveitem integralmente o tempo proposto para cada 

atividade. 

19.2.2. A CONTRATADA deverá responder a todas as questões formuladas pelos técnicos 

da SEMA e FUNAM da maneira mais completa possível, objetivando esclarecer eventuais 

dúvidas. 

19.2.3. O conteúdo a ser discutido nas oficinas deverá ser previamente apresentado ao(s) 

técnico(s) responsável(is) pelo acompanhamento dos trabalhos com antecedência mínima de 

7 (sete) dias de sua ocorrência. 
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19.2.4. Após análise do material, poderão ser solicitados eventuais ajustes. 

 

19.3. Os materiais produzidos e as atividades desenvolvidas pela CONTRATADA deverão: 

a. Ser compatíveis com o ambiente institucional-legal que rege a matéria de Fundos 

Públicos Socioambientais. 

b. Estar alinhadas com as práticas regulatórias bem sucedidas em outros Fundos já 

aplicadas no âmbito municipal, estadual e nacional.  

19.4 A Contratada fica obrigada a apresentar a Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Distrito 

Federal:  

I – até o quinto dia útil do mês subsequente, comprovante de recolhimento dos encargos 

previdenciários, resultantes da execução do Contrato;  

II – comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais.  

 

Constitui obrigação da Contratada o pagamento dos salários e demais verbas decorrentes da prestação 

de serviço, bem como o recolhimento de encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 

execução do contrato, conforme disposto no artigo 71, §1º da Lei 8666/93.  

 

A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes. 

 

A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 

conforme determina o art. 55, inciso XIII, da Lei Federal nº 8666/93 e Termo de Minuta Padrão 

Contrato. 

 

20. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS 

20.1  Os produtos deverão ser organizados de forma que sirvam de material de consulta e 

aprendizado para os técnicos da CONTRATANTE envolvidos na execução e acompanhamento dos 

trabalhos. 

20.2. A CONTRATADA deverá apresentar os produtos na seguinte forma: 

a. Texto redigido em língua portuguesa com a devida revisão ortográfica e redacional; 

em linguagem clara e objetiva, em papel A-4, devidamente numerados e 

encadernados em espiral, em 03 (três) vias impressas; 

b. Em 1 (uma) vias gravadas em CD devidamente identificado, contendo os arquivos dos 

relatórios em formato “pdf.” pesquisável e em formato “doc.”. 

c. Outras orientações necessárias para o desenvolvimento dos trabalhos poderão ser 

fornecidas ao Contratado pela SEMA (que acompanharão as atividades técnicas do 

Contratado). 
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20.3. Deverão constar nos produtos as referências bibliográficas utilizadas para sua elaboração. 

 

21. DA FORMA DE PAGAMENTO 

21.1  O pagamento dos produtos entregues será efetuado, após a aprovação pelo(s) servidor(es) 

executor(es) do contrato, contra a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente, de acordo com 

o especificado no item 16 – FORMA DE PAGAMENTO, do PROJETO BÁSICO(ANEXO I), parte 

integrante do Edital de Concorrência SEMA nº 001/2017, respeitado o prazo limite de 30 (trinta) dias 

consecutivos, previsto no art. 40, XIV, “a”, da Lei nº 8.666/1993 e ao disposto no Decreto Distrital nº 

32.767/2011 (alterado pelo Decreto Distrital nº 36.135 de 12/12/2014), que estipula que os 

pagamentos às empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, referentes a créditos de valores 

iguais ou superiores  R$ 5.000,00, serão feitos, exclusivamente, mediante crédito em conta corrente, 

em nome do beneficiário junto ao Banco de Brasília S/A – BRB, excluídas as disposições do art. 6º 

daquele Decreto, previstas no seu parágrafo único e incisos. 

21.2. Para atualização em caso de pagamento em atraso, será considerado o índice IPCA pro rata 

tempore.  

21.3. O pagamento referente a cada produto estará vinculado à sua aprovação prévia pela 

CONTRATANTE e limitado aos valores percentuais, conforme discriminado no cronograma físico-

financeiro de referência previsto nas tabelas do Item “10” do PROJETO BÁSICO, abaixo 

reproduzidos: 

 

 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Produto 
Prazo para entrega 

( em dias corridos) 

Produto 1: Diagnóstico de Desempenho do FUNAM e Plano 

de Trabalho,  conforme  descrito no item 8.1 do ANEXO I 

deste Edital. 
30 dias 

Produto 2: Apresentação da Proposição do Novo Desenho 

Institucional do FUNAM, conforme descrito no item 8.1 do 

ANEXO I deste Edital. 
30 dias 

Produto 3: Documento Contendo os Novos Fluxos de 

Procedimento Operacional do FUNAM, conforme descrito no 

item 8.1 do ANEXO I deste Edital. 

30 dias 
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21.2. O pagamento à CONTRATADA pelos serviços executados obedecerá a ocorrência da entrega 

dos produtos abaixo e será efetuado, preferencialmente, em até 10 (dez) dias úteis, contados a partir 

da apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente ao evento, condicionada à sua aprovação prévia 

pela CONTRATANTE: 

 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Produto Valor da parcela sobre o valor global do contrato 

Produto 1 20% 

Produto 2 30% 

Produto 3 50% 

Total 100% 

 

Cronograma Físico-Financeiro 

 
Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 

Produto 1 20% 
 

 
                

Produto 2 
  

30%  
               

Produto 3 
    

50%   
 

     
      

 

21.4 O pagamento está condicionado à apresentação dos comprovantes de recolhimento dos 

encargos previdenciários e sociais, resultantes da execução do contrato, até o sétimo dia útil de cada 

mês. 

21.5 A CONTRATADA deverá manter atualizados (em plena validade), durante toda a vigência 

do contrato, os documentos abaixo relacionados: 

a. Certidão Negativa de Débitos – CND, emitida pelo INSS – Instituto Nacional de 

Seguridade Social, devidamente atualizada (Lei Federal n. º 8.212/91); 

b. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 

fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n. º 

8.036/90); 

c. Prova de Regularidade Fiscal com a Fazenda do DF, Fazenda Federal e 
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d. Prova de Regularidade Trabalhista, conforme Inciso V do art. 29 da Lei 8.666/93. 

21.6  Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, não lhe gerando 

direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária. 

21.7  Do pagamento serão descontadas as multas aplicadas pelo inadimplemento contratual, de 

acordo com o seguinte procedimento: 

a. desconto integral da(s) parcela(s) vencida(s) ou da primeira a vencer; 

b. se o valor da multa for superior ao valor devido pela CONTRATANTE, a diferença será 

descontada da Garantia, na forma estabelecida na subcláusula 14.2 e, quando for o caso, 

cobrada judicialmente. 

21.8 Os documentos de cobrança deverão ser apresentados de acordo com as normas fiscais 

pertinentes, e aqueles não conformes serão rejeitados pela CONTRATANTE, devendo a 

CONTRATADA providenciar as devidas correções no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis 

contados da data de sua devolução. 

21.9 A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA somente os serviços efetivamente executados 

e atestados, sem possibilidade de antecipação de pagamento. 

 

22. DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

22.1  O prazo de vigência do Contrato será de 06 (seis) meses, contados da data de sua assinatura, 

improrrogável, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Distrito 

Federal, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o 

último dia. 

22.2.  O prazo de execução é o constante no cronograma de execução definido no item 21 deste 

Edital. 

 

23. DO REAJUSTE 

23.1 O valor do contrato será irreajustável. Entretanto, observada a periodicidade anual para 

eventual reajuste, o qual deverá retratar a variação efetiva do custo da contratação, de produção, 

aplicando-se a regra geral prevista no Decreto Distrital nº 31.121/2016 para a utilização do 

IPCA/IBGE, desde a data prevista para apresentação da proposta, conforme art. 3º, § 1º, da Lei nº 

10.192/2001. 
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23.2 O reajuste deverá ser solicitado no prazo de 30 (trinta) dias anteriores à data de vencimento do 

contrato. 

  

24. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

24.1 Qualquer pedido de esclarecimentos ou eventuais dúvidas de caráter técnico ou legal quanto 

à interpretação dos termos desta Concorrência deverão ser dirigidos, por escrito, à Comissão Especial 

de Licitação, até 05 (cinco) dias úteis antes da data prevista para recebimento dos ENVELOPES, no 

endereço SEPN Quadra 511 Boco C, Ed. Bittar III, 4º andar Brasília DF – CEP: 70.750-543, onde 

serão fornecidas cópias do presente Edital e de seus Anexos, ou pelo e-mail: CELsemadf@gmail.com.  

24.2 As alterações contratuais poderão ocorrer nos termos do art. 65, da Lei n° 8.666/1993. 

24.3 Se as dúvidas suscitadas implicarem alteração das condições de participação ou de 

contratação, o Aviso de Convocação será republicado e designada nova data para a apresentação de 

propostas. 

24.4. A seu critério, a SEMA, por ato justificado da autoridade competente, poderá: 

a. revogar, no todo ou em parte, esta licitação, se for considerada inoportuna ou 

inconveniente ao interesse público, sem que disso resulte, para qualquer interessado, direito 

a ressarcimento ou indenização; 

b. alterar as condições de participação, ou da contratação, promovendo a republicação do 

aviso de convocação da Concorrência e reabrindo novo prazo para a apresentação da 

documentação e propostas; ou 

c. anular a adjudicação e desclassificar a proposta vencedora, se tomar conhecimento de 

fato, anterior ou posterior ao julgamento, que demonstre dolo ou má-fé da licitante, ou 

comprometa a sua idoneidade técnica, financeira ou administrativa. 

24.5. A licitação será anulada, de ofício ou por provocação de terceiros, se constatada ilegalidade 

ou vício insanável em seu procedimento. 

24.6. A simples apresentação de proposta não implica qualquer compromisso de contratação por 

parte da SEMA, importando, entretanto, irrestrita e irretratável aceitação das condições da licitação e 

dos termos deste Edital pelos participantes, bem como as despesas relativas a apresentação da retro 

referida proposta correrão por conta exclusiva das interessadas. 

24.7. A Contratada será responsável pelos danos causados à Administração ou a terceiros, 
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praticados por seus empregados ou prepostos nas dependências da SEMA, obrigando-se a substituir o 

bem ou a indenizar o dano. 

24.8. Em caso de dúvidas existentes entre as disposições do Projeto Básico (ANEXO I) e as deste 

Edital prevalecerão as do Edital. 

24.9.  A Comissão Especial de Licitação poderá, a fim de esclarecer dúvidas ou fundamentar seus 

julgamentos, solicitar Parecer Técnico da área interessada na licitação, bem como do Serviço Jurídico 

da SEMA/DF, em qualquer fase do presente certame. 

24.10 Fica eleito o foro do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para dirimir as dúvidas não 

solucionadas administrativamente oriundas do cumprimento das obrigações estabelecidas. 

 

 

 

Comissão Especial de Licitação 

Presidente 

 

 

 

 

 
Comissão 
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ANEXO I 

PROJETO BÁSICO 

PROJETO BÁSICO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

O DESENVOLVIMENTO DE UM NOVO DESENHO INSTITUCIONAL DO FUNDO 

ÚNICO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL DF – FUNAM/DF, A FIM DE 

CRIAR UM CONJUNTO DE NORMAS QUE DEFINA UMA ESTRUTURA DE 

FUNCIONAMENTO DO FUNDO.  

1. INTRODUÇÃO 

1.1.  FUNDOS ESPECIAIS: CONCEITO LEGAL E ATRIBUTOS BÁSICOS 

Os Fundos Especiais, de acordo com a Lei nº 4.320/64, que rege a Contabilidade 

aplicada ao Setor Público, são instrumentos de descentralização de gestão e autonomia 

financeira, criado por Lei, e receitas financeiras específicas vinculadas, que, quando 

realizadas, só poderão ser aplicadas em programas ou projetos restritos a natureza do Fundo.  

A Constituição Federal, art. 167, IX afirma que o Estado somente pode criar um 

fundo especial após aprovação legislativa. A esse respeito encontramos na Lei nº 4.320/64 

as principais características de um Fundo Especial:  

a) Deve ser criado por lei, o que pressupõe amplo debate que referende sua 

existência.  

b) O conteúdo desta lei deve: b.1 especificar as receitas que o constituirão; b.2 

estabelecer os objetivos que se pretende alcançar na aplicação destas receitas 

especificadas;  b.3 – estabelecer normas peculiares de aplicação, ou seja, normas 

que criem condições e/ou exigências para aplicação do recurso e seu respectivo 

controle. 

c) O Fundo Especial deve estar vinculado a um determinado órgão da administração 

direta. 

d) Deve haver um gestor responsável pela utilização dos recursos. 

e) Tanto as receitas geridas pelo Fundo como as despesas efetuadas na consecução 

dos programas e ações, devem estar contempladas na Lei Orçamentária. 

 

 

1.2.  ASPECTOS DE CONSTITUIÇÃO, GESTÃO E CONTROLE. 

Por outro lado, a operacionalização de um Fundo Especial depende da formação de 

um Conselho Gestor vinculado ao mesmo, que terá competência coordenativa e normativa 
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para estabelecer critérios e prioridades de captação e aplicação de recursos. Para isto deverá 

aprovar normas gerais do funcionamento do Fundo delineando aspectos de gestão e controle. 

O Conselho Gestor possui caráter deliberativo e composição paritária, é composto 

por membros da administração pública e por representantes da sociedade civil organizada, 

sua competência fundamental é gerir os recursos aportados no Fundo, respeitando sua 

finalidade determinada em Lei.  

Pode-se afirmar que o Conselho Gestor é quem identifica e elegem as áreas que 

necessitam de uma atuação mais efetiva do Fundo, por isso o Conselho Gestor deve, antes 

de iniciar o apoio a projetos,  estabelecer critérios e prioridades de captação e aplicação de 

recursos, prevendo receitas e despesas, e, para tal, precisa planejar as ações e discutir as 

necessidade e prioridades de aplicação dos recursos, estabelecendo um plano de captação e 

aplicação de recursos de acordo com a natureza do Fundo. O plano de aplicação nada mais é 

as condicionantes para entidades públicas e privadas candidatar-se para obter apoios 

financeiros aos seus projetos. O plano de captação de recursos descreverá a forma de 

execução de ações para dotar o Fundo de recursos financeiros necessários ao 

desenvolvimento das políticas de financiamento das atividades do Fundo. 

Por fim, levando-se em consideração esses aspectos, resta-nos destacar que, os Fundos 

Especiais, por serem entidades públicas, cabem aos gestores prestar conta à sociedade de como 

foram aplicados seus recursos, para tanto os gestores tem que obedecer a legislação pertinente e as 

instruções dos órgãos de controles internos e externos. 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. O Fundo Único de Meio Ambiente do Distrito Federal – FUNAM, criado pelo 

art.73 da Lei Distrital n
o
 41/89, é hoje o único fundo especial que tem como objetivo central 

financiar a execução da política ambiental do Distrito Federal. Segundo a lei, os recursos do 

FUNAM devem ser aplicados em “atividades de desenvolvimento científico, tecnológico, de 

apoio editorial e tecnológico, de educação ambiental e em despesas de capital relativas à 

execução da política ambiental do Distrito Federal” (art.76, parágrafo único). 

2.2. Após muitos anos sem qualquer execução orçamentária, o FUNAM voltou, em 

2015, a aprovar e financiar projetos. A execução desses projetos, no entanto, vem 

encontrando diversos obstáculos de ordem institucional, legal e financeira. A esse respeito 

podemos citar o arranjo institucional das normas legais que se sucederam desde a criação do 

Fundo sobre as quais necessitam de uma reformulação para eliminar os conflitos que regem 
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o seu funcionamento. Neste contexto, podemos citar o Decreto 28292/2007, que trata do 

Regimento Interno e Conselho Administrativo do FUNAM, a Resolução nº 12/98, de 

15/07/98, trata do Manual de Regulamentação e Apresentação de Projetos para a Aplicação 

dos Recursos do Fundo Único de Meio Ambiente do Distrito Federal, a Lei nº 3.984/2007, 

que no seu art. 13 cria o Conselho de Administração do FUNAM. Em consequência disso, 

as mesmas, em parte, impediram que o fundo funcionasse plenamente nos últimos anos. Há 

uma percepção tanto dos gestores como dos tomadores de recursos que os procedimentos 

para seleção, contratação e prestação de contas de projetos financiados são ao mesmo tempo 

frágeis juridicamente e excessivamente burocráticos, o que torna a operação desses projetos 

bastante onerosa tanto para a Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal - 

SEMA, gestora do FUNAM, como para as organizações cujos projetos foram aprovados. 

2.3. Os problemas enfrentados pelo FUNAM, no entanto, não são exclusivos. Diversos 

são os fundos de apoio à execução de políticas públicas no país, tanto em nível federal como 

estadual, incluindo outros fundos existentes no âmbito do próprio Governo do Distrito 

Federal. Alguns desses fundos, no entanto, têm conseguido se organizar institucionalmente 

para superar alguns desses obstáculos e, com isso, têm sido mais eficientes no alcance de 

seus objetivos, quais sejam, financiar atividades que colaborem com a melhoria do meio 

ambiente, da cultura, da produção científica e tecnológica etc. Dentre esses fundos, deve-se 

ressaltar o Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal – FAC, o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Florestal – FNDF, ligado ao Serviço Florestal Brasileiro e o Fundo 

Nacional do Meio Ambiente - FNMA que, baseados praticamente no mesmo arcabouço 

jurídico-institucional do FUNAM, vêm conseguindo superar  barreiras e executar de forma 

mais eficiente seus recursos. Contudo, a Secretaria Executiva do FUNAM, hoje conta com o 

apoio administrativo de 02 (dois) servidores da SEMA/DF, que auxiliam nas seguintes 

tarefas:  

 secretariar as atividades do Conselho de Administração do Fundo; 

 elaborar demonstrativos periódicos sobre a situação patrimonial e financeira do 

FUNAM/DF; 

 solicitar registro financeiro e contábil das receitas e despesas relacionadas às ações 

desenvolvidas pelo Fundo; 

 elaborar a proposta orçamentária anual do FUNAM/DF; 

 manter atualizado o acompanhamento dos programas e projetos financiados pelo 

FUNAM/DF; 

 acompanhar a elaboração de convênios e contratos do FUNAM/DF e exercer o 

acompanhamento e controle sobre os mesmos, subsidiando seus executores nas 

prestações de contas; 

 elaborar a prestação de contas semestral e anual do FUNAM/DF e apresentar ao 

Conselho para aprovação; 
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 providenciar a publicação periódica no Diário Oficial do Distrito Federal do quadro 

demonstrativo das origens e aplicações dos recursos do FUNAM/DF; 

 elaborar o relatório anual de atividades do FUNAM/DF; 

 

ATIVIDADES DO PESSOAL DE APOIO 

a)  elaboração de pauta das reuniões ordinárias e extraordinárias do CAF; 

b)  apoio administrativo nas reuniões ordinárias e extraordinárias; 

c)  elaboração e publicação das atas, resoluções e extratos das reuniões; 

d)   elaboração de minuta de portaria de designação dos Conselheiros titular e suplente 

do CAF indicados pelo Presidente do CAF; 

e)    elaboração de minuta de portaria de designação de técnicos para composição de 

equipe para analise de viabilidade de projetos; 

f)   apoio na elaboração de Edital e Termo de Referência; 

g)  elaboração de balancete financeiro - ingresso e desembolso de recursos - FUNAM; 

h)  apoio na instrução processual; 

i)   elaboração de minuta de ofício, memorando, despacho e parecer; 

j)    cadastramento e atualização no Sistema de Acompanhamento Governamental 

(SAG); 

k)   cadastramento e atualização no ROLRESP; 

l)    apoio na elaboração da LOA e PPA (planejamento); 

m)  controle gerencial  dos projetos financiados pelo FUNAM; 

n)   elaboração do Relatório de Atividades Anual do Fundo. 

 

2.4. Ao mesmo tempo, em 2016 entrará em vigor a Lei Federal no 13019/14, que 

“estabelece o regime jurídico das parcerias voluntárias, envolvendo ou não 

transferências de recursos financeiros, entre a administração pública e as 

organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a 

consecução de finalidades de interesse público”. Essa lei, conhecida como o Marco 

Regulatório das Organizações da Sociedade Civil – MROSC criou novas formas de 

parceria entre o Estado e organizações da sociedade civil, as quais devem 

simplificar e ao mesmo tempo aumentar a transparência das relações entre ambos, 

substituindo a figura do convênio pelo termo de colaboração e fomento, dentre 

outras tantas medidas. 

2.5. Levando-se em consideração esses aspectos, é de interesse da SEMA e do Instituto 

Brasília Ambiental - IBRAM, promover um redesenho institucional do FUNAM, 
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para que tanto sua gestão como sua execução financeira não só se adaptem à nova 

legislação, mas incorporem as inovações institucionais implementadas por outros 

fundos congêneres que fizeram com que eles superassem os obstáculos que hoje o 

FUNAM enfrenta. Entende-se como desenho institucional o mapeamento e 

redesenho de processos que visa avaliar os fluxos de processos necessários para que 

a organização atinja os seus objetivos e mobilize as pessoas em torno dos resultados 

esperados. Além disso, o mapeamento e redesenho dos processos define como a 

organização irá funcionar traçando normas, regras e regulamentos, para fins de 

melhorar a gestão das atividades finalísticas institucionais. 

2.6. A consultoria contratada deve ser realizada por equipe multidisciplinar habilitada, 

independente da instituição contratada, e de acordo com as instruções técnicas 

fornecidas pelo presente PROJETO BÁSICO. 

2.7. Atendendo ao PARECER Nº 1.111/2016 – PRCON/PGDF (179-194), 

especificamente quanto à avaliação da possibilidade de realizar o objeto (redesenho 

institucional do FUNAM) pelos próprios servidores do Fundo, apresentamos abaixo 

as considerações/justificativas para a contratação do serviço de consultoria. 

2.8.  

Conforme já informado nas justificativas apresentadas no Projeto Básico, da 

necessidade de contratação de consultoria, para elaborar o redesenho institucional 

do FUNAM, foi efetuada nova avaliação junto aos servidores que compõem o 

FUNAM, e constamos que dentre eles, nenhum tem capacidade técnica essencial e 

necessária para desempenhar os serviços a ser contratado. 

Quando da elaboração do Projeto Básico, foram elencadas as atividades da 

Secretaria Executiva e dos servidores de apoio administrativo, de maneira a detectar 

que não há mão de obra especializada para desenvolver tal serviço. 

 

Considerando a real necessidade de redesenho institucional do Fundo Único do 

Meio Ambiente, não vemos alternativa senão a contratação dos serviços de 

consultoria especializada para desenvolver tal projeto, uma vez que o redesenho 

demandará arranjos inovadores, o que necessitará de pesquisas e dedicação do 

pessoal envolvido. 

 

Quanto à justificativa para a contratação apartada de consultoria jurídica para o 

projeto, nossa Assessoria Jurídico-Legislativa, também não dispõe de servidor 

disponível, uma vez que são 3 (três) servidores, dentre os quais, 1 advogado-chefe 

da Assessoria Jurídico-Legislativo, 1 assessor – Gestor em Políticas Públicas e 1 

assessor – Advogado – cargo comissionado), e o profissional de direito a ser 

contratado, ficará disponível (durante todo o prazo de execução do contrato), 

exclusivamente para desenvolver o serviço a ser contratado. Ademais, a Assessoria 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

Comissão Especial de Licitação 

 

CEL/SEMA  

48 

Jurídico-Legislativa da SEMA/DF, além de apoiar o Gabinete, as Subsecretarias e 

demais Unidades Estratégicas de Ações Finalísticas, ainda é responsável pelo 

julgamento em terceira instância dos autos de infrações ambientais, emitidos pelo 

IBRAM /DF, o que já sobrecarrega a mencionada Assessoria. Demais justificativas, 

constam da Manifestação Jurídica (AJL – fls. 372-375). 

3. OBJETO:  

O presente Projeto Básico tem por objeto definir o conjunto de elementos técnicos 

para a contratação, de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de 

consultoria para analise, revisão e desenvolvimento do redesenho organizacional do 

FUNAM, com o propósito de ampliar a arrecadação e revisar as normas, regras e 

regulamentos que definam os instrumentos de operacionalização do FUNAM. 

4. OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

4.1. O objetivo é a contratação de instituição especializada que possa prestar serviços de 

consultoria para: 

4.1.1. Mapear os principais entraves que causam uma ineficiência na gestão 

do FUNAM. 

4.1.2. Mapear as fontes de recursos com potencial de serem destinadas ao 

financiamento da política ambiental do Distrito Federal, através do 

FUNAM. 

4.1.3. Identificar arranjos inovadores e eficientes de gestão de outros fundos 

existentes no GDF e em outras instâncias, que possam ser aplicados ao 

FUNAM 

4.1.4. Apresentar um novo fluxo operacional para o FUNAM.  

 

5. ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS A SER CONTRATADO 

 

5.1. O projeto de consultoria devera ser estruturado para ser realizado em 3 (três) 

produtos consecutivos principais: 

 

5.1.1. O produto 1 deverá identificar as principais atividades realizadas 

atualmente pelos gestores e executores do FUNAM, no sentido de 

mapear os principais entraves, que transformam a execução do FUNAM 

ineficiente.  
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5.1.2. O produto 2 deverá averiguar em outros fundos públicos os processos 

inovadores e perspectivas de ampliação da arrecadação eficientes, 

ressaltando os aspectos que os tornaram significativamente mais 

eficientes, de modo que as lições aprendidas, nesses fundos,  possam ser 

incorporadas aos novos processos e fluxos de gestão do FUNAM, 

mapear as fontes de recursos com potencial de serem destinadas ao 

financiamento da politica ambiental do Distrito Federal, através do 

FUNAM. 

5.1.3. O produto 3 deverá conter um mapeamento e redesenho dos objetivos, 

processos e fluxos de gestão do FUNAM, ajustadas não só as normas 

que regem ao FUNAM, como também à nova legislação, Lei federal nº 

13019/14, e um novo fluxo operacional para o FUNAM. 

 

5.2. Em adição as características relacionadas à composição dos produtos 1, 2 e 3, para 

o desenvolvimento das atividades previstas, deverá ser considerado pelo proponente 

dos serviços, ainda: 

 

5.2.1. o alinhamento às diretrizes estratégicas e aos objetivos propostos pela 

SEMA e demais órgãos responsáveis pela execução da política 

ambiental do Distrito Federal. 

5.2.2. proposição de novos fluxos internos e externos; 

5.2.3. os elementos que garantirão o aumento da efetividade das atividades 

operacionais eliminando retrabalhos, gargalos e redundâncias; 

5.2.4. proposta de adequação do dimensionamento das equipes de trabalho aos 

processos de cumprimento dos novos fluxos operacionais do FUNAM. 

 

6. METAS A SEREM ATINGIDAS 

 

6.1.  Meta 1 – Preparação do Plano de Trabalho a ser aprovado pela equipe de 

acompanhamento do trabalho, bem como o cronograma detalhado que envolve a 

contratação em tela. 

6.2. Meta 2 - Mapeamento dos principais entraves que causam uma ineficiência na 

gestão do FUNAM. 

6.3. Meta 3 - Identificação de arranjos inovadores e eficientes de gestão de outros 

fundos existentes no GDF e em outras instituições, que permitam a construção do 

redesenho dos fluxos de processos do FUNAM, bem como arranjos que promovam 

a ampliação da arrecadação. 

6.4. Meta 4 - redesenho dos processos, apresentando um novo fluxo operacional para o 

FUNAM. 
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7. ETAPAS DAS ATIVIDADES PREVISTAS 

 

7.1. Realização das reuniões iniciais com a atual equipe de gestão com vistas a colher 

subsídios e informações. 

7.2. Construção do Plano de Trabalho – Preparar em conjunto com a equipe da SEMA e 

do FUNAM o plano de trabalho ajustado, sendo esse a base para a execução do 

contrato em todas as suas etapas. 

7.3. Consulta as principais áreas da SEMA e do IBRAM que demandam recursos do 

fundo, bem como, consultas à instituições representativas da sociedade civil sem 

fins lucrativos, que já obtiveram recursos do FUNAM para identificação dos 

entraves que tornam o FUNAM inoperante. 

7.4. Realização de um diagnóstico, a partir da coleta de dados secundários e entrevistas 

com atores chave – integrantes e não integrantes da estrutura de governança do 

FUNAM, de modo a compreender a composição e o funcionamento do sistema de 

meio ambiente do Distrito Federal e o papel desempenhado pelo fundo neste 

contexto, assim como os principais aspectos institucionais do FUNAM e os 

principais gargalos e barreiras ao seu pleno funcionamento. 

7.5. Identificação nos fundos mencionados, bem como em outros existentes, inovações 

institucionais e legais que permitiram aumentar a eficiência na aplicação dos 

recursos por eles gerenciados e que possam ser aplicados ao FUNAM. 

(considerando a realidade do atual quadro funcional da SEMA/DF).  

7.6. Mapeamento de fontes de recursos que poderiam ser direcionados ao FUNAM e/ou 

a outros mecanismos financeiros complementares para o financiamento da política 

ambiental do Distrito Federal, em especial, Termos de Ajustamento de Conduta 

Firmado com o MPDFT. 

7.7.  Detalhar os novos instrumentos de cooperação previstos pela Lei 13.019/2014, tida 

como o novo Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, de modo a 

incorpora-los ao processo de repasse de recursos do FUNAM. 

7.8. Apontar modificações estruturais e gerenciais para fortalecimento institucional do 

FUNAM, considerando não só a nova legislação, mas as lições aprendidas com o 

funcionamento dos demais fundos levantados, incluindo aspectos de governança, 

administração, operação, monitoramento,  relatoria  e mobilização de recursos. 

7.9. Proposta de reformulação das leis, decretos, regimento interno e manual operativo, 

que compõem o arcabouço jurídico do FUNAM com o propósito de eliminar os 

conflitos das leis que se sucederam desde a criação do Fundo. 

7.10. Elaboração do Manual Operacional do FUNAM, prevendo o detalhamento dos 

mecanismos de gestão, seleção, contratação, repasse de recurso, acompanhamento, 

prestação de contas dos projetos financiados pelo Fundo, e seus respectivos fluxos e 

ferramentas de gestão. 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

Comissão Especial de Licitação 

 

CEL/SEMA  

51 

7.11. Elaboração de modelos de documentos padrões: formulário de apresentação de 

projeto, plano de trabalho, minutas de editais, minutas de contratos e convênios, 

formulários para prestação de contas, e outros instrumentos e ferramentas 

necessários para a gestão e operacionalização do Fundo. 

7.12. Efetuar treinamento dos servidores responsáveis pela execução do FUNAM, na 

aplicação do novo manual operacional. 

7.13. Construção de estratégias para captação de recursos e outras ações para 

fortalecimento do FUNAM. 

8. PRODUTOS ESPERADOS 

8.1. Os produtos deverão ser elaborados considerando os itens 04 a 07, com vistas ao 

atingimento dos objetivos deste Projeto Básico, conforme descritos abaixo: 

8.1.1. Produto 1 – deverá identificar as principais atividades realizadas 

atualmente pelos gestores e executores do FUNAM, no sentido de 

mapear os principais entraves, que transformam a execução do FUNAM 

ineficiente.   

8.1.1.1. Plano de trabalho ajustado, sendo esse a base para a execução 

do contrato em todas as suas etapas; 

8.1.1.2. Mapeamento contendo as principais dificuldades e entraves 

enfrentados pelos órgãos responsáveis pela política de meio 

ambiente no DF, na implementação eficiente dos recursos do 

FUNAM. 

8.1.2. Produto 2 - deverá averiguar em outros fundos públicos os processos 

inovadores e perspectivas de ampliação da arrecadação eficientes, 

ressaltando os aspectos que os tornaram significativamente mais 

eficientes, de modo que as lições aprendidas, nesses fundos, possam ser 

incorporadas aos novos processos e fluxos de gestão do FUNAM, 

mapear as fontes de recursos com potencial de serem destinadas ao 

financiamento da politica ambiental do Distrito Federal, através do 

FUNAM. 
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8.1.2.1. Práticas inovadoras identificadas em outros fundos, detalhando 

e justificando esse novo arranjo, suas vantagens e 

desvantagens e quais elementos aportarão uma maior 

eficiência quando comparado com o arranjo atual bem como, 

atualizando o FUNAM, na aplicação da Lei Federal nº. 

13.019/14; 

8.1.2.2. As estratégias para captação de recursos e outras ações a serem 

implementadas pelo FUNAM de curto, médio e longo prazo 

com vistas à ampliação dos recursos. 

8.1.2.3. Documento com novo desenho institucional do FUNAM. 

8.1.3. Produto 3 – deverá conter um mapeamento e redesenho dos objetivos, 

processos e fluxos de gestão do FUNAM, ajustadas não só as normas 

que regem ao FUNAM, como também à nova legislação, Lei federal nº 

13019/14, e um novo fluxo operacional para o FUNAM. 

8.1.3.1. Definição dos novos fluxos internos e externos do FUNAM; 

8.1.3.2. Minutas dos novos instrumento legais e normativos contendo a 

proposta de reformulação da legislação que compõem o 

arcabouço jurídico  do FUNAM; 

8.1.3.3. Regimento interno do fundo revisado e aprovado pelo 

Conselho Administrativo do FUNAM; 

8.1.3.4. Manual operacional do Fundo e seus anexos contendo: 

modelos de formulários, plano de trabalho, modelos de editais, 

contratos, convênios e outros instrumentos e ferramentas 

necessárias para a gestão do Fundo, revisado e aprovado pelo 

Conselho Administrativo do FUNAM; 

8.1.3.5. Realização de oficina entre representantes da SEMA/DF, 

Conselheiros do FUNAM e Sociedade Cívil para apresentação 

comparativa entre a situação atual do Fundo e a proposta de 

melhoria dos fluxos de processos, com vistas à implementação 

das ações de curto, médio e longo prazo de aumento da 

eficiência da gestão do FUNAM. 
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9. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS 

9.1. Os produtos finais deverão ser entregues em idioma português, na forma de relatórios, 

em papel A4, devidamente numerados e encadernados, em duas vias impressas e uma 

via em meio digital (CD ou DVD). 

9.1.1. Os Produtos especificados neste Projeto Básico deverão ser objetivos e 

apresentados em uma linguagem clara e didática, com tabelas, gráficos e 

fluxogramas que propiciem uma perfeita compreensão para o público alvo 

(técnico ou não). 

9.1.2. Deverão referenciar as atividades realizadas em consonância com este 

Projeto Básico e com o cronograma de trabalho estabelecido no contrato. 

9.1.3. Outras orientações necessárias para o desenvolvimento dos trabalhos 

poderão ser fornecidas ao Contratado pela SEMA/DF (que acompanharão 

as atividades técnicas do Contratado). 

10. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO  

10.1.  Os produtos/serviços deverão ser entregues/prestados num período de 90 (noventa) 

dias, a partir da data de assinatura do contrato, conforme cronograma a seguir: 

PRODUTOS DURAÇÃO EM DIAS 
PERCENTUAL PARA 

PAGAMENTOS 

Produto 1 30 dias 20%  

Produto 2 30 dias 30% 

Produto 3 30 dias 50% 

TOTAL 90 dias 100% 
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10.2.   CUSTO ESTIMADO GLOBAL 

10.2.1. O preço de referência dos serviços de consultoria deverá está em conformidade 

com o disposto no Inciso II, §2º, do Art. 40, c/c o inciso II, do Art.7º, e c/c o 

Inciso X do Art. 40 da Lei 8.666/93, e suas alterações. O preço global máximo 

dos serviços, objeto deste PROJETO BÁSICO , a ser obtido em licitação e 

firmado no contrato, não poderá ultrapassar o valor de R$ 102.262,50 (cento e 

dois mil, duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). 

10.2.2. A metodologia de cálculo do Orçamento Estimativo tiveram como base Planilha 

orientativa para cobrança de honorário sobre serviços técnicos prestados por 

Administrador da Federação Nacional dos Administradores-FENAD; Tabela de 

Preços de Consultoria do DNIT (Instrução de Serviços DG nº 03, de 07 de 

março de 2012) e Tabela de honorários advocatícios da Ordem dos Advogados 

do Distrito Federal. 

11. QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CONTRATADA 

11.1. Poderão participar da seleção pessoas jurídicas de direito privado com ou sem fins 

lucrativos, que tenham no mínimo as qualificações descritas abaixo. A qualificação 

será verificada mediante aplicação dos critérios de avaliação, de técnica e preço 

distribuídos entre Formação Acadêmica e Experiência Profissional, com, 

respectivamente, 70% e 30% dos pontos totais. 

11.2. A proponente deverá apresentar, para fins de habilitação, Atestado de Capacidade 

Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove 

que o consultor (responsável técnico), parte da equipe da contratada, tenham 

executado serviços de consultoria de igual ou superior complexidade que envolva 

gestão de processos, incluindo planejamento e estrutura organizacional, 

mapeamento e redesenho de Fundos. 

12. EQUIPE TÉCNICA 

12.1.  A proponente deverá apresentar, no mínimo, 03 (três) profissionais para realização 

do trabalho, sendo (01 (um) Coordenador Geral do Projeto e 02 (dois) Consultores Seniores, 

com perfis devidamente comprovado, por meio de atestados e certificados nas seguintes 

áreas de atuação: 
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12.1.1. Profissional de nível superior em qualquer área de 

formação, com experiência mínima de 05 anos em gestão ou 

desenho de fundos ambientais. (Coordenador Geral do Projeto) 

12.1.2. Profissional em Direito, com experiência de no mínimo 05 

anos em instrumentos jurídicos ambientais e de Fundos. Com 

conhecimentos jurídicos, especialmente nas áreas de direito 

público, administrativo e ambiental. (Consultor Sênior) 

12.1.3. Profissional da área de administração, com experiência de 

no mínimo 05 anos em gestão de fundos, especializado em fluxos 

de processos. Experiência na formulação de procedimentos, regras 

e manuais operacionais.(Consultor Sênior) 

12.2.  A comprovação dos trabalhos de consultoria realizados deverá ser feita por 

intermédio de Atestado de Capacidade Técnica expedido por entidade pública ou privada, 

assinado por representante devidamente autorizado da contratante dos serviços, constando o 

objeto e as datas (mês/ano) de início e término do trabalho realizado. 

12.3. A comprovação do vínculo entre os profissionais elencados na equipe técnica e a 

licitante deverá ser feita no momento da assinatura do contrato. 

12.4. O vínculo poderá ser comprovado por meio do contrato social, se sócio, ou contrato 

de prestação de serviços, da carteira de trabalho, da ficha de registro de empregado ou de 

documento atualizado que comprove o recolhimento do FGTS em favor daquele 

profissional. 

12.5. A formação acadêmica deverá ser comprovada por certificado emitido pela 

instituição competente, nacional ou internacional, devidamente reconhecida pelo Ministério 

da Educação – MEC. 

12.6. Os profissionais estrangeiros deverão apresentar o diploma ou registro no conselho 

profissional com tradução juramentada e comprovação de situação trabalhista regular no 

Brasil. 

12.7. Os profissionais de nível superior deverão possuir o respectivo registro no órgão de 

classe. 
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12.8. Para eventuais substituições de membros da equipe técnica, o novo profissional 

deverá apresentar qualificação igual ou superior, devendo ser previamente aprovado pela 

CONTRATANTE. Os currículos deverão ser detalhados para permitir uma adequada análise 

por parte da Comissão de Avaliação, contendo os seguintes perfis, devidamente comprovado 

por meio de atestados de capacidade técnica: 

12.9 O Responsável Técnico da proponente deverá comprovar a execução de serviços de 

características semelhantes aos serviços detalhados neste PROJETO BÁSICO. Consideram-

se como serviços de características semelhantes ao objeto deste Projeto Básico1) atividade 

de consultoria de modelagem de estrutura organizacional e/ou mapeamento e redesenho de 

estrutura organizacional de processo. e/ou 2) prestação de serviços nas atividades de 

sustentabilidade: ecológica e/ou ambiental. e/ou 3) prestação de serviços de consultoria  em 

fundos socioambientais de natureza pública e/ou consultoria em atividades de solução de 

problemas ambientais  Caberá a Comissão de Licitação estabelecer os requisitos da 

habilitação jurídica, fiscal e financeira, observando os seguintes requisitos para a habilitação 

técnica da licitante. 

13.  DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

13.1. Será declarada vencedora a licitante que apresentar a proposta de acordo com as 

especificações do Edital e obtiver a melhor pontuação total para a prestação dos serviços, com 

base na fórmula a seguir: 

 

Onde: 

Ptotal – Pontuação total da proposta; 

Ptec – Pontuação final para a proposta técnica; 

Ppreço – Pontuação final para o preço ofertado pelo serviço. 

 

13.2. As propostas serão julgadas de acordo com os CRITÉRIOS e PONTUAÇÕES 

CONSTANTES NO ANEXO “A” E “B” DESTE PROJETO BÁSICO . 

13.3. Estará eliminada a proposta que obtiver pontuação final para a proposta técnica 

menor do que 30,00 (Ptec < 30,0) 

13.4. Todos os cálculos para a obtenção da Nota Técnica, de Preço e Final serão feitos 

com 02 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais sem arredondamento. 

 

Ptotal = 0,7 Ptec + 0,3 Ppreço 
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14. TIPO DA LICITAÇÃO 

A avaliação das propostas será feita segundo a tipologia “técnicas/preço”. 

14.1.  A classificação das propostas far-se-á de acordo com a ordem decrescente das 

médias ponderadas dos Índices Técnicos e de Preços obtidos na avaliação. O fator de 

ponderação para efeito de avaliação das propostas nesta licitação será 70% (sessenta por 

cento) para o critério técnico e 30% (trinta por cento) para o critério preço. 

14.2. As propostas encaminhadas deverão ser avaliadas tendo como parâmetros sua 

qualidade técnica e competitividade financeira (preço), conforme pontuação descrita neste 

PROJETO BÁSICO . 

15. DO CONTRATO  

 

15.1. O Contrato obedecerá às normas contidas no Capítulo III da Lei nº 8.666/93, e deverá 

ser assinado no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data da convocação.  

15.2.  A vigência do contrato será de 06 (seis) meses, contados da data da sua assinatura, 

improrrogável, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do 

Distrito Federal.  

15.3. O prazo de execução dos serviços será de 90 (noventa) dias corridos e o início dos 

trabalhos deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos e contados a partir da 

expedição da Ordem de Serviço. O extrato do contrato será publicado no Diário Oficial do 

Distrito Federal a expensas do CONTRATANTE. 

 

16. DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado conforme cronograma de desembolso Item 10 deste Termo de 

Referencia, mediante a emissão de Nota Fiscal por parte da contratada e a devida atestação da 

prestação dos serviços/produtos pelo executor do contrato, e em observância ao cronograma 

físico-financeiro aprovado. 
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17. DA FISCALIZAÇÃO  

 

17.1.  A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por executor do contrato, 

especialmente designado pela CONTRATANTE, que anotará em registro próprio todas as 

ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 

observados, além das atribuições contidas nas Normas de Execução Orçamentária e 

Financeira.  

 

17.2 O atraso injustificado na execução dos serviços sujeitará a CONTRATADA à multa de 

mora, nos termos fixados no Decreto Distrital 26.851/2006 e alterações posteriores. Pela 

inexecução total ou parcial do contrato o CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar ao contratado as sanções previstas na Lei 8.666/93 e no Decreto Distrital 26.851/2006. 

As multas serão descontadas da garantia, do pagamento eventualmente devido pelo 

CONTRATANTE, ou, na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhidas pela 

CONTRATADA mediante depósito em conta corrente do CONTRATANTE, ou, quando for 

o caso, cobrada judicialmente. 

 

18. LOCAL DE ENTREGA  

Os produtos deverão ser entregues no endereço abaixo: Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente do Distrito Federal – SEMA, SEPN, 511, Bloco C, Ed. Bittar, CEP: 70750-543- 

Brasília/DF. 

 

19. ANEXOS DESTE PROJETO BÁSICO  

19.1 Anexo “A” Critérios de Julgamento da Proposta de Preço; 

19.2. Anexo “B” Critérios de Julgamento da Proposta Técnica; 

 19.3 Anexo “C” - Declaração de Inexistência de Trabalho Infantil 

19.4     Anexo “D” – Critérios de Sustentabilidade Ambiental 
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20. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

 

20.1 Os serviços serão prestados de acordo com os critérios de sustentabilidade ambiental 

contidos na Lei Distrital nº 4.770/2012; no art. 5º da Instrução Normativa nº 01, de 19 de 

janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão – SLTI/MPOG e no Decreto nº 7.746/2012, da Casa 

Civil, da Presidência da República, no que couber. 

 

20.2 Cumprir, no que couber, as exigências do inciso XI, art. 7° da Lei 12.305, de 02 de 

agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS. 

 

20.3 Cumprir, no que couber, as exigências do art. 6° da Instrução Normativa MPOG n° 

01, de 19 de janeiro de 2010, que estabelece as práticas de sustentabilidade na execução dos 

serviços. 

 

20.4 Desta maneira a contratada deve atender às práticas sustentáveis. Assim, será exigida 

a colaboração e boa atuação quanto aos temas abaixo: 

 Economia de energia; 

 Economia em materiais como copos e talheres plásticos descartáveis; 

 Economia de água; 

 Reciclagem de lixo (separação do lixo conforme indicação do SEMA/DF); 

 Descarte correto para produtos perigosos ao meio ambiente como pilhas, 

lâmpadas fluorescentes, equipamentos eletrônicos, dentre outros semelhantes. 

  

21. DAS DISPOSIÇOES FINAIS  

 

21.1 Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de 

Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060. 

 

21.2 fica vedado o trabalho infantil noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e 

de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 

quatorze anos. 
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ANEXO “A” DO PROJETO BÁSICO  

CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO 

1. A pontuação final para o preço ofertado pelo serviço (Ppreço) será calculada da 

seguinte maneira: 

 

                Ppreço  = 100 x  Menor Preço Ofertado 

                                                                 Preço Ofertado 

 

Onde: 

   Menor Preço Ofertado – é o menor valor ofertado na Concorrência; 

   Preço Ofertado – é o valor ofertado na proposta em exame. 

2. A Proposta de Preço deverá ser apresentada de acordo com o modelo de proposta a 

seguir, considerando que o valor total de R$ 102.262,50 (cento e dois mil, duzentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos) apresentado no item 10.2 – CUSTO ESTIMADO 

TOTAL é o valor máximo admitido pela SEMA. Assim, propostas com valor acima do 

estabelecido serão automaticamente desclassificadas. 

PROPOSTA DE PREÇO 

EQUIPE TÉCNICA QTD. Nº HORAS 
VALOR 

TÉCNICO/HORA 

VALOR 

TOTAL ($) 

Profissional de nível 

superior (qualquer área de 

formação)  

    

Profissional da área de 

Direito 

    

Profissional da área de 

administração 

    

T O T A L  
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ANEXO “B” DO PROJETO BÁSICO 

CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA 

1. A pontuação final para a proposta técnica (Ptec) será calculada da seguinte maneira: 

 

Onde: 

 Ptec – Pontuação final para a proposta técnica; 

 PEMtec – Pontuação da Empresa; 

 PCGtec – Pontuação do Coordenador-Geral; 

 PCStec – Pontuação do Consultor Sênior; 

 

Observação: Estará eliminada a proposta que obtiver pontuação final para a proposta técnica 

menor do que 30,00 (Ptec < 30,0). 

A. Definição de Critérios para Avaliação da Empresa 

2. A avaliação da Empresa será feita com base em seu tempo de atividade e experiência na 

atividade, visando determinar a qualificação da mesma para o pleno atendimento do 

trabalho ora proposto. A Tabela 1 deste anexo apresenta os critérios adotados para 

avaliação da Empresa. 

Tabela 1 – Critérios para Pontuação da Empresa 

1. Critérios para Pontuação da Empresa 

1.1. Tempo na Atividade 

 

 

 

A Empresa deverá comprovar o 

tempo de atuação no mercado. 

(*) 

Critérios 
Pontos por 

item 

Pontuação 

Máxima 

Serão considerados 

para fins de pontuação 

no máximo 100 (cem) 

meses de tempo na 

atividade. 

0,03 

ponto/mês de 

atividade 

(**) 

3 

  Ptec = PEMtec + PCGtec + ∑PCStec 
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1.2.  Experiências na Atividade 

 
Critérios 

Pontos por 

item 

Pontuação 

Máxima 

Compreende a experiência em 

prestação de serviços na atividade 

de consultoria de modelagem de 

estrutura organizacional e/ou 

mapeamento e redesenho de 

estrutura organizacional de 

processo. 

Serão admitidos para 

fins de pontuação no 

máximo 10 (dez) 

trabalhos. (***) 

0,4 ponto / 

trabalho 4 

Compreende a experiência em 

prestação de serviços nas atividades 

de sustentabilidade: ecológica e/ou 

ambiental. 

 

Serão admitidos para 

fins de pontuação no 

máximo 10 (dez) 

trabalhos. (***) 

0,5 ponto / 

trabalho 5 

Compreende a experiência em 

prestação de serviços de consultoria  

em fundos socioambientais de 

natureza pública e/ou em atividades 

de solução de problemas 

ambientais. 

Serão admitidos para 

fins de pontuação no 

máximo 10 (dez) 

trabalhos. (***) 

0,8 ponto / 

trabalho 8 

Subtotal item  1.2 17 

TOTAL 20 

Para fins da avaliação da empresa constante na Tabela 1 deste anexo deverá ser observado: 

 

(*) A comprovação de tempo de atuação da Empresa deverá ser realizada por meio de 

Estatuto ou Contrato Social. 

(**) Considera-se mês o período de 30 dias completos. As frações de mês não serão 

consideradas para fins de pontuação 

(***) A experiência da empresa nos serviços citados deverá ser feita por meio de atestado de 

capacidade técnica expedido(s) por entidade (s) pública (s) ou privada (s) devidamente 

assinado pelo contratante dos serviços, contendo os seguintes dados: data de início e término 

dos serviços; local de execução; nome do contratante e da pessoa jurídica contratada; nome do 

responsável técnico, especificações técnicas dos serviços, os quantitativos executados e o 

tempo gasto para realizá-los. 
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B. Definição dos Critérios para Avaliação do Coordenador-Geral 

3. A avaliação do Coordenador-Geral será feita com base em sua formação 

profissional/acadêmica, experiências em atividades relacionadas ao objeto desta contratação, 

visando determinar a qualificação da mesma para o pleno atendimento do trabalho ora 

proposto. A Tabela 2 a seguir apresenta os critérios adotados para avaliação do Coordenador-

Geral: 

Tabela 2 – Critérios para Pontuação do Coordenador-Geral 

Formação Acadêmica: Será considerado neste item o profissional nível superior em qualquer 

área de formação. Será pontuado no máximo 1 (um) profissional. 

2.1. Titulação Acadêmica 

Especialidade Itens 
Pontos por 

sub item 

Pontuação 

Máxima 

Profissional de nível superior em 

qualquer área de formação. 

Pós-graduação 
(Lato Sensu) 

2 2 

Mestrado 

(Stricto Sensu) 
3 3 

Doutorado  

(Stricto Sensu) 4 4 

2.2. Experiências na Atividade 

Atividades Critérios 
Pontos por 

item 

Pontuação 

Máxima 

Experiência em atividades de 

planejamento, implantação de 

estrutura organizacional, 

mapeamentos e redesenho de 

processos.  

Serão considerados 

para fins de pontuação 

no máximo 8 (oito) 

anos de experiência. 

0,5 pontos/ano 

de     

experiência 
4 

Experiência em coordenação de 

equipe de consultoria e 

planejamento. 

Serão considerados 

para fins de pontuação 

no máximo 8 (oito) 

anos de experiência 

1,5 pontos/ano 

de     

experiência 
12 
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Experiência em atividades com 

fundos socioambientais de natureza 

pública;   

Serão considerados 

para fins de pontuação 

no máximo 8 (oito) 

anos de experiência 

1,0 pontos/ano 

de     

experiência 
8 

subtotal item 2.2 24,00 

TOTAL 28,00 

C. Definição dos Critérios para Avaliação dos Consultores Seniores: 

4.  A avaliação da equipe técnica será feita com base nas experiências profissionais dos seus 

integrantes, visando determinar a qualificação da mesma para o pleno atendimento do trabalho 

ora proposto. A Tabela 3 apresenta os critérios adotados para avaliação dos Consultores  

Seniores: 

Tabela 3. Critérios para Pontuação dos Consultores Seniores 

Formação acadêmica: Será considerado neste item o profissional de nível superior com 

graduação na área de administração e direito Será pontuado no máximo 01 (um) profissional de 

cada área. 

3.1. Titulação Acadêmica 

Especialidade Itens 
Pontos 

por sub 

item 

Pontuação 

Máxima 

Administração 

Pós-graduação 

(Lato Sensu) 
1 1 

Mestrado 

(Stricto Sensu) 2 2 

Doutorado 

(Stricto Sensu) 
4 4 

3.2. Experiências na Atividade 

Atividades Critérios Pontos por 

item 

Pontuação 

Máxima 

Experiência em atividades de 

planejamento, implantação de 

estrutura organizacional e 

mapeamentos e redesenho de 

processos.  

Serão considerados 

para fins de pontuação 

no máximo  08 (oito) 

anos de experiência. 

1,5 ponto / 

ano de 

experiência 
12 
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Experiência em atividades 

elaboração de manuais operacionais 

com fluxos de processos. 

Serão considerados 

para fins de pontuação 

no máximo 08 (oito) 

anos de experiência 

0,5 ponto / 

ano de 

experiência 
4 

Experiência em atividades de 

mapeamentos e redesenho de 

processos de fundos 

socioambientais de natureza 

pública; e/ou de trabalhos técnicos 

na área de sustentabilidade 

ecológica e ambiental;  

Serão considerados 

para fins de pontuação 

no máximo 08 (oito) 

anos de experiência 

1,0  ponto / 

ano de 

experiência 
8 

Subtotal  item 3.2 24 

TOTAL 28 

 

 

 

4.1. Titulação Acadêmica 

 

Especialidade Itens 
Pontos por 

sub item 

Pontuação 

Máxima 

Direito  

Pós-graduação 

(Lato Sensu) 
1 1 

Mestrado 

(Stricto Sensu) 
3 2 

Doutorado 

(Stricto Sensu) 
6 6 

4.2. Experiências na Atividade 

Atividades Critérios 
  Pontos por 

item 

Pontuação 

Máxima 

Direito Administrativo –

experiência profissional em 

normas internas e 

procedimentos administrativos 

no serviço público, 

Serão considerados 

para fins de pontuação 

no máximo 08 (oito) 

anos de experiência. 

1,0 

ponto/ano 

de 

experiência 

8 
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Direito Ambiental – experiência 

profissional na aplicação da 

legislação ambiental, com 

elaboração de peças jurídicas no 

âmbito do setor público. 

Serão considerados 

para fins de pontuação 

no máximo 08 (oito) 

anos de experiência. 

1,0 ponto / 

ano de 

experiência 
8 

Experiência em trabalhos em 

Fundos Especiais na esfera 

municipal, estadual e federal.. 

Serão considerados 

para fins de pontuação 

no máximo 08 (oito) 

anos de experiência. 

0,5 ponto / 

ano de 

experiência 
4 

subtotal  do item 4.2 20 

TOTAL 24 

 

 

Observações: 

Para fins da avaliação do Coordenador-Geral e dos Consultores Seniores constante nas Tabelas 2 

e 3 deste anexo deverá ser observado: 

a. A formação acadêmica deverá ser comprovada por certificado emitido pela instituição 

competente, nacional ou internacional, devidamente reconhecida pelo Ministério da 

Educação – MEC. 

b. Os profissionais estrangeiros deverão apresentar o diploma com tradução juramentada e 

devidamente revalidado pelo MEC, registro no conselho profissional e comprovação de 

situação trabalhista regular no Brasil; 

c. As especialidades (lato sensu), elencadas, deverão ser comprovadas por meio de certificado 

emitido pela instituição competente, nacional ou internacional, devidamente reconhecida 

pelo Ministério da Educação - MEC, exigindo-se uma carga horária mínima de 360 horas 

em cada especialidade. 

d. Serão considerados para fins de pontuação, Mestrado e Doutorado (stricto sensu) desde que 

devidamente comprovado pela instituição competente, nacional ou internacional, 

devidamente reconhecida pelo MEC.  

e. Cabe ressaltar que para fins de pontuação será considerada apenas a maior titulação, ou 

seja, a pontuação não é cumulativa. 

f. A comprovação de tempo de experiência na área poderá ser efetuada mediante 

apresentação de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, de declaração 

do órgão ou de certidão de tempo de serviço. Esta comprovação deverá ser acompanhada de 
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declaração do empregador referente aos requisitos para exercício do cargo, bem como para 

as datas (mês e ano) de início e fim da realização da atividade. 

g. A comprovação dos trabalhos de consultorias realizados, para todos os profissionais da 

equipe técnica, deverá ser feita por intermédio de atestado(s) de capacidade técnica ou 

declaração expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, assinado(s), 

com firma reconhecida (quando não se tratar de órgão público) por representante, 

devidamente autorizado do órgão/entidade contratante dos serviços, constando o objeto e 

período do trabalho  realizado. 

h. Os períodos de experiência comprovados (em meses) serão somados e divididos por 12, 

obtendo- se dessa forma o resultado em anos. As frações resultantes da divisão 

correspondentes a 08 (oito) meses ou mais, serão consideradas um ano completo na 

atividade, as inferiores a esta quantidade serão desconsideradas. 

i. Para fins de pontuação em tempo de experiência, havendo diferentes trabalhos realizados 

em períodos coincidentes, o tempo de execução que coincidir será contabilizado apenas 

uma vez. 

A Tabela 4  resume os fatores de avaliação utilizados e as respectivas pontuações máximas: 

Tabela 4 – Critérios Considerados na Avaliação 

Item Descrição Pontuação Máxima 

1. Critérios para Pontuação da Empresa 20,00 

1.1 Tempo na atividade 3,00 

2.1 Experiência na atividade 17,00 

2. Critérios para Pontuação do Coordenador- Geral 28,00 

2.1 Formação Profissional/Acadêmica 4,00 

2.2 Experiência na Atividade 24,00 

3. 
Critérios para Pontuação do Consultor Sênior 
Área: Administração 

28,00 

3.1 Formação Profissional/Acadêmica 4,00 

3.2 Experiência na Atividade 24,00 

3. 
Critérios para Pontuação do Consultor Sênior – 
Área: Direito 

24,00 

3.1 Formação Profissional/Acadêmica 4,00 

3.2 Experiência na Atividade 20,00 

TOTAL 100,00 
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ANEXO “C” DO PROJETO BÁSICO  

 

 

DECLARAÇÃO DE VEDAÇÃO DE TRABALHO INFALTIL 

 

 

A ....................................................(Proponente), com sede em ................................, Estado de 

......................, na ...................................., inscrita no CNPJ sob o nº .................................., neste 

ato representada por seus representantes legais ..................................................... e 

............................................., (obs.: identificação e qualificação dos representantes legais), 

declara ao ......................(Concedente):  

 

a) Não haver, contra si, decisão administrativa final, exarada por autoridade ou órgão 

competente, em razão da prática de atos que importem em discriminação de raça ou de gênero, 

trabalho infantil ou trabalho escravo, e/ou sentença condenatória transitada em julgado, 

proferida em decorrência dos referidos atos, ou ainda, de outros que caracterizem assédio moral 

ou sexual, ou importem em crime contra o meio ambiente;  

 

b) Que atende ao disposto no art. 27, inciso V, da Lei nº 8.666/93, Lei Geral de Licitações, 

na sua nova redação conferida pela Lei nº 9854/99, para dar cumprimento ao art. 7º, inciso 

XXXIII, da Constituição Federal, que trata da proibição do trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre a menores de 18 (dezoito) anos ou de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) 

anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 (quatorze) anos. 

 

Os representantes legais da declarante estão cientes de que a falsidade da declaração ora 

prestada acarretará a aplicação das sanções legais cabíveis, de natureza civil e penal. 

 

 

........................(local)...., .......de.............de......... 

 

 

 

_________________________________ 

(Proponente) 
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ANEXO “D” 

 

CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

 

1 Visando à efetiva aplicação de critérios, ações ambientais e socioambientais quanto a 

inserção de requisitos de sustentabilidade ambiental nos editais de licitação promovidos pela 

Administração Pública, em atendimento ao art. 170 da CF/1988, ao art. 3º da Lei nº 8.666/93 

alterado pela Lei nº 12.349 de 2010, a Lei nº 12.187/2009 e art. 6º da Instrução Normativa nº 

1/2010 da SLTI/MPOG, Decreto nº 7746/2012, e Lei Distrital nº 4.770/2012: 

Constituição Federal/1988: 

“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 

iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça 

social, observados os seguintes princípios: 

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto 

ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação”; (Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003). 

Lei nº 8.666/1993: 

“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. (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010)”. (Grifamos) 

Lei nº 12.187/2009: 

“Art.6º São instrumentos da Política Nacional sobre Mudança do Clima: 

XII - as medidas existentes, ou a serem criadas, que estimulem o desenvolvimento de processos 

e tecnologias, que contribuam para a redução de emissões e remoções de gases de efeito estufa, 

bem como para a adaptação, dentre as quais o estabelecimento de critérios de preferência nas 

licitações e concorrências públicas, compreendidas aí as parcerias público-privadas e a 

autorização, permissão, outorga e concessão para exploração de serviços públicos e recursos 

naturais, para as propostas que propiciem maior economia de energia, água e outros recursos 

naturais e redução da emissão de gases de efeito estufa e de resíduos;” 

 

 

Instrução Normativa nº 1/2010 da SLTI/MPOG: 

“Art. 6º Os editais para a contratação de serviços deverão prever que as empresas contratadas 

adotarão as seguintes práticas de sustentabilidade na execução dos serviços, quando couber: 

I – use produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às 

classificações e especificações determinadas pela ANVISA; 

II – adote medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no Decreto nº 

48.138, de 8 de outubro de 2003; 

III – Observe a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos 

equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento; 

IV – forneça aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a 

http://emendas/Emc/emc42.htm#art170vi
http://emendas/Emc/emc42.htm#art170vi
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execução de serviços; (Grifamos) 

V - realize um programa interno de treinamento de seus empregados, nos três primeiros meses 

de execução contratual, para redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e 

redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes; 

(Grifamos) 

VI - realize a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da 

Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, na fonte geradora, e a sua 

destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, que será 

procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da 

IN/MARE nº 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006; 

VII – respeite as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas sobre resíduos sólidos; e (Grifamos) 

VIII – preveja a destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inservíveis, 

segundo disposto na Resolução CONAMA nº 257, de 30 de junho de 1999. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não impede que os órgãos ou entidades contratantes 

estabeleçam nos editais e contratos, a exigência de observância de outras práticas de 

sustentabilidade ambiental, desde que justificadamente. 

2 A licitante deverá apresentar Declaração de Sustentabilidade Ambiental conforme 

modelo constante neste no Edital, documento este, integrante da proposta constante deste 

PROJETO BÁSICO .  

2.1 Tal exigência visa atender aos dispositivos normativos acima enumerados, bem como 

estabelecer que a licitante deva implementar ações ambientais por meio de treinamento de seus 

empregados, pela conscientização de todos os envolvidos na prestação dos 

fornecimentos/serviços, bem como cumprir as ações concretas apontadas especialmente nas 

obrigações da CONTRATADA, que se estenderão na gestão contratual, refletindo na 

responsabilidade da Administração no desempenho do papel de consumidor potencial e na 

responsabilidade ambiental e socioambiental entre as partes. 

2.2 Segue abaixo algumas ações a serem adotadas pela licitante vencedora como boas 

práticas na prestação dos serviços a serem desempenhadas por intermédio de seus profissionais 

nas atividades comuns e também nas atividades empresariais: 

a) A otimização de recursos materiais; 

b) A redução de desperdícios materiais, energia e água por parte de seus profissionais 

no desempenho das atividades diárias; 

c) Elaborar e manter um programa interno de treinamento de seus empregados para 

redução de consumo de energia elétrica, consumo de água e redução de produção de 

resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes; 

d) Receber, da CONTRATANTE, informações a respeito dos programas de uso 

racional dos recursos que impactem o meio ambiente. 

e) Responsabilizar-se pelo preenchimento do "Formulário de Ocorrências para 

Manutenção”, a ser fornecido pela CONTRATANTE, a fim de informar prováveis e 

reais ocorrências. Exemplo de ocorrências mais comuns e que devem ser apontadas 

são: Vazamentos nas torneiras ou nos lavatórios; Lâmpadas queimadas ou piscando; 
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Fios desencapados; Janelas, fechaduras ou vidros quebrados; Aparelhos eletrônicos 

ligados e que estejam em desuso, entre outras. 

f) Racionalização/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e água. 

g) Destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades diárias; 

h) Instruir os profissionais quanto ao cumprimento da coleta seletiva e do Programa 

de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos adotado por este Ministério em especial aos 

recipientes adequados para a coleta seletiva disponibilizados nas dependências do 

Ministério: 

AZUL: papel/papelão; 

VERMELHO: plástico; 

VERDE: vidro; 

AMARELO: metal; 

PRETO: madeira; 

LARANJA: resíduos perigosos; 

BRANCO: resíduos ambulatoriais e de serviços de saúde; 

ROXO: resíduos radioativos; 

MARROM: resíduos orgânicos; 

CINZA: resíduo geral não reciclável ou misturado, ou contaminado não passível de 

separação. 

(Resolução nº 275, de 25 de abril de 2001 - Conselho Nacional do Meio Ambiente – 

CONAMA). 

Decreto nº 7.746, de 05/06/2012 

Art. 4º São diretrizes de sustentabilidade, entre outras: 

I - menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água; 

II - preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local; 

III - maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia; 

IV - maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local; 

V - maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra; 

VI - uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais; e 
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VII - origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens,  

Lei Distrital nº 4.770/2012, de 22/02/2012 

 

 

DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Art.8º Para a contratação de serviços, o licitante deve comprovar que tem condições de 

adotar práticas de sustentabilidade ambiental na execução dos serviços, especialmente: 

I – utilização de produtos de limpeza e conservação que obedeçam às classificações e 

às especificações determinadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA; 

II – adoção de medidas, equipamentos ou técnicas que: 

a) reduzam o consumo de água e energia; 

b) eliminem o desperdício de materiais e energia utilizados; 

c) reduzam ou eliminem a emissão de ruídos; 

III – fornecimento aos empregados de equipamentos de segurança que se fizerem 

necessários, para a execução de serviços; 

IV – realização de treinamento interno de seus empregados, para redução da produção 

de resíduos e do consumo de energia elétrica e água, observadas as normas ambientais vigentes; 

V – observância das Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira 

de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos. 
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ANEXO II 

 

CARTA DE CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

 

À Comissão Especial de Licitação 

 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal – SEMA   

Ref.: CONCORRÊNCIA nº 001/2017-SEMA/DF 

Assunto: Credenciamento de Representante Legal 

 

 

 

A licitante ................................................................. , em atendimento ao que prescreve o item 

2.10 deste EDITAL de CONCORRÊNCIA, credencia o   Sr(a)................................................... 

portador da carteira de identidade RG nº. .................... , emitida pela SSP/......... , para 

representá-la na licitação em referência, conferindo ao outorgado ilimitados poderes para assinar 

quaisquer documentos relacionados à mesma, inclusive interpor ou desistir de recursos, em 

cumprimento à Lei nº 8.666, de 1993, e suas alterações, estando ciente da necessidade de sua 

presença nas sessões desta licitação até a sua conclusão final. 

 

 

 

 

Local e data 

 

 

--------------------------------------------------------- 

nome, cargo e assinatura do Proponente 
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ANEXO III 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 

 

 

 

À Comissão Especial de Licitação 

 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal – SEMA  

Ref.: CONCORRÊNCIA nº 001/2017-SEMA/DF 

 

Assunto: Apresentação da Empresa 

 

 

 

Prezados Senhores, 

 

 

 

A Empresa  , devidamente identificada abaixo, vem manifestar seu interesse 

em executar os serviços objeto da licitação em pauta, colocando-se a seu inteiro dispor para 

quaisquer informações e esclarecimentos que Vossas Senhorias julguem  necessários. 

 

1) Razão Social 

2) CNPJ/MF 

3) Inscrição Estadual, Distrital ou Municipal 

4) Endereço completo 

5) Telefone, 

6) Fax-símile; e 

7) Endereço de e-mail. 

 

 

 

 

Local e data. 

 

 

Nome, cargo e assinatura do representante legal da empresa. 
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ANEXO IV 

 

TERMO DE DECLARAÇÃO  

DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

 

À Comissão Especial de Licitação 

 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal – SEMA  

Ref.: CONCORRÊNCIA nº 001/2017-SEMA/DF 

 

 

(Nome da licitante) .............................................................................., inscrita no CNPJ sob o nº 

................................................................................., sediada (endereço completo) 

......................................................................., declara, sob as penas da lei, que até a presente data 

inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

 

Local e data 

 

 

Nome, cargo e assinatura do representante legal da empresa. 
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ANEXO V 

 

TERMO DE DECLARAÇÃO 

 DE ACEITAÇÃO INTEGRAL DOS TERMOS DO EDITAL 

 

 

 

À Comissão Especial de Licitação 

 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal – SEMA  

Ref.: CONCORRÊNCIA nº 001/2017-SEMA/DF 

 

 

Declaramos, de acordo com a legislação vigente e em conformidade com o dispositivo no Edital 

de Concorrência SEMA nº. 001/2016, promovido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente 

do Distrito Federal – SEMA, a aceitação integral dos requisitos, termos e condições deste Edital. 

 

 

 

Local e data. 

 

 

 

Nome, cargo e assinatura do representante legal da empresa. 
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ANEXO VI 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO 

 

 

 

À Comissão Especial de Licitação 

 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal – SEMA  

Ref.: CONCORRÊNCIA nº 001/2017-SEMA/DF 

Prezados Senhores, 

 

Vimos, pela presente, apresentar e submeter à apreciação de V.Sas. a nossa Proposta de Preço, 

relativa à licitação em referência, assumindo, desde já, inteira responsabilidade por quaisquer 

erros ou omissões que venham a ser detectados por V. Sas., quando da sua verificação. 

 

O preço total para a prestação dos serviços técnicos profissionais especializados, objeto da 

CONCORRÊNCIA  em   epígrafe,  é de  R$ (______________________), 

conforme detalhado no quadro que se segue. 

 

 

EQUIPE TÉCNICA QTD. Nº HORAS 
VALOR 

TÉCNICO/HORA 

VALOR TOTAL 

(R$) 

Profissional de nível 

superior em qualquer área 

de formação. 

1    

Profissional  da Área de 

Direito 
1    

Profissional da Área de 

Administração 
1    

T O T A L R$  
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Outrossim, declaramos que o preço global oferecido nesta licitação engloba todos os custos 

incidentes direta e indiretamente sobre a prestação dos serviços, tais como: mão-de-obra, 

viagens, encargos sociais e trabalhistas, equipamentos, acessórios, instalações, inclusive, na 

cidade de Brasília, Distrito Federal, bem como todos os tributos e encargos, seguro e quaisquer 

outras despesas que possam recair sobre os serviços a serem prestados. 

 

 

O prazo de validade desta proposta é de  ( ) dias. 

 

 

 

Local e data 

 

 

 

Nome, cargo e assinatura do representante legal da empresa. 
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ANEXO VII 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA 

 

 

À Comissão Especial de Licitação 

 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal – SEMA  

Ref.: CONCORRÊNCIA nº 001/2017-SEMA/DF  

 

Prezados Senhores, 

 

A Empresa.............................., após examinar todas as cláusulas e condições estipuladas 

na licitação em referência, apresenta proposta técnica, nas condições estipuladas no mencionado 

ato convocatório. 

 

Na oportunidade, seguem, em anexo a esta Carta de Apresentação da Proposta Técnica, 

as tabelas de critérios de pontuação, devidamente preenchidas por esta empresa com a respectiva 

documentação comprobatória, em atendimento ao estabelecido nos itens 9.12 a 9.16 do presente 

Edital. 

 

Cumpre-nos informar que, para apresentação de nossa proposta técnica, foram 

consideradas todas as condições estipuladas no referido Edital, com as quais concordamos 

plenamente. 

 

 

 

Local e data. 

 

 

 

 

Nome, cargo e assinatura do representante legal da empresa. 
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ANEXO VIII 

 

TERMO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO UTILIZA MÃO DE OBRA INFANTIL 

 

 

 

 

À Comissão Especial de Licitação 

 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal – SEMA  

Ref.: CONCORRÊNCIA nº 001/2017-SEMA/DF 

 

 

 

 

............................................................, inscrita no CNPJ sob o n°........................, por intermédio 

de seu  representante  legal,  o(a)  Sr(a).............................................,  portador(a)  da  Carteira  

de Identidade no..............................., expedida pela SSP/........., e do CPF nº ........................., 

DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e no 

inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 

de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 

 

 

 

 

Local e data 

 

 

nome, cargo e assinatura do representante legal da empresa 
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ANEXO IX 

 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

 

À Comissão Especial de Licitação 

 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal  – SEMA  

Ref.: CONCORRÊNCIA nº 001/2017-SEMA/DF 

 

 

 

 

Declaramos, em atendimento ao Edital de Concorrência nº 001/2017 que, conforme previsto no 

art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, auferir receita bruta que nos enquadra como 

............................... (micro empresa ou empresa de pequeno porte, conforme o caso). 

 

 

 

 

Local e data 

 

 

 

 

nome, cargo e assinatura do representante legal da empresa 
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ANEXO X 

 

CURRICULUM VITAE 
 

1. Dados Pessoais 

-Nome 

-Data de nascimento 

-Naturalidade e nacionalidade 

2. Formação (graduação, pós-graduação, mestrado e/ou doutorado) 

-Curso 

-Instituição 

-Mês/ano da conclusão 

3. Experiência profissional (a partir da mais recente, com foco nas atuações relevantes para 

o objetivo desta Licitação, tempo total de experiência em anos completos) 

-Empresa (nome e contato, com telefone ou e-mail) 

-Data de admissão e desligamento (se for a hipótese) 

- Cargo ocupado 

- Atribuições e escopo do cargo 

a.Trabalhos realizados 

b.Clientes atendidos (quando aplicável), com telefones de contato para referências 

c. Principais atividades realizadas e produtos entregues 

d. Metodologias aplicadas 

e. Benefícios proporcionados aos clientes 
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4. Cursos de extensão (relacionados ao escopo desta Licitação) 

-Curso 

-Instituição 

-Carga horária 

-Mês/ano da conclusão 

5.  Tarefas Atribuídas  

 

[Enumere todas as tarefas que desempenhará neste trabalho.] 

 

6. Serviços prestados que melhor demonstram a capacidade para executar as tarefas 

atribuídas 

 

[Entre todos os serviços que o indivíduo desempenhou, indique a seguinte informação 

para aqueles que melhor demonstram sua capacidade para executar as tarefas enumeradas 

no (item 5): 

 

Nome da tarefa ou projeto: _______________________ 

Ano: _________________________________________ 

Local: _______________________________________ 

Contratante: ___________________________________ 

Principais características do projeto: ________________ 

Cargo: _______________________________________ 

Atividades desempenhadas: ______________________  
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7. Declaração: 

 

Declaro, segundo meu conhecimento e entendimento, que este currículo descreve corretamente minha 

pessoa, minhas qualificações e minha experiência. Entendo que qualquer declaração voluntariamente falsa 

aqui incluída pode resultar na minha desqualificação ou no cancelamento de meu trabalho, se for 

contratado.  

 

Dia / Mês / Ano 

 

 

[Assinatura do profissional] 
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ANEXO XI 

 

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME 

 

 

 

À Comissão Especial de Licitação 

 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal – SEMA 

Ref.: CONCORRÊNCIA nº 001/2017-SEMA/DF 

 

 

A documentação referente à .......................................(Habilitação/Proposta Técnica/Proposta de 

Preço) da......................................(nome licitante), apresentada com fins de participação da 

Licitação em referência, é composta de ........volume(s). O presente documento é composto 

de.........(.........................) folhas, inclusive esta, numeradas sequencialmente da folha..... à folha 

....., estando todo o conjunto devidamente rubricado. 

 

 

  

Local e data 

 

 

 

nome, cargo e assinatura do representante legal da empresa 
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ANEXO XII  

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

 

 

CONCORRÊNCIA nº 001/2017-SEMA/DF  

PROPONENTE: _________________________________________________________ 

ENDEREÇO: _________________________________________________________ 

CNPJ: ________________________ FONE/FAX: _________________ 

 

 Declaro, sob as penas da Lei nº 6.938/1981, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a 

modalidade CONCORRÊNCIA nº 001/2017-SEMA/DF, instaurado pelo Processo de nº 391.000.070/2016, 

que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de 

proteção do meio ambiente. 

 Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões pertinentes dos órgãos 

competentes quando solicitadas como requisito para habilitação e da obrigatoriedade do cumprimento integral ao 

que estabelece o art. 6º e seus incisos, da Instrução Normativa nº 01, de 19/01/2010, do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão – MPOG, Decreto nº 7746 de 05/06/2012, bem como à Lei Distrital nº 4.770/2012, de 

22/02/2012, que estabelecem critérios, práticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável. 

  

 Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 _____________________ de __________________ de 2017. 

 

 Nome: _______________________________________________ 

 RG/CPF: ________________________ 

 Cargo: __________________________ 
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ANEXO XIII  

JUSTIFICATIVA 

NÃO PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO 

 

 Trata-se de justificativa referente à vedação à participação de consórcios, expressa no 

Edital Concorrência nº 001/2017 – SEMA/DF.  

 

O ato convocatório admitirá ou não a participação de empresas em consórcio. Trata-se de 

escolha discricionária da Administração Pública, o que evidentemente não significa autorização 

para decisões arbitrárias ou imotivadas; por este motivo, a Presidente da Comissão de Licitação 

da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, no uso das atribuições legais, torna Público: A 

vedação à participação de interessadas que se apresentem constituídas sob a forma de consórcio 

se justifica na medida em que nas contratações de serviços de consultoria, perfeitamente 

pertinente e compatível para empresas atuantes do ramo licitado, é bastante comum a 

participação de empresas de pequeno e médio porte, às quais, em sua maioria, apresentam o 

mínimo exigido no tocante à qualificação técnica e econômico-financeira, condições suficientes 

para a execução de contratos dessa natureza, o que não tornará restrito o universo de possíveis 

licitantes individuais. 

 

A ausência de consórcio não trará prejuízos à competitividade do certame, visto que, em 

regra, a formação de consórcios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve questões de 

alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, não teriam condições 

de suprir os requisitos de habilitação do edital. Nestes casos, a Administração, com vistas a 

aumentar o número de participantes, admite a formação de consórcio. 

 

Tendo em vista que é prerrogativa do Poder Público, na condição de contratante, a 

escolha da participação, ou não, de empresas constituídas sob a forma de consórcio, com as 

devidas justificativas, conforme se depreende da literalidade do texto da Lei nº 8.666/93, que em 

seu artigo 33, que atribui à Administração a prerrogativa de admissão de consórcios em 

licitações por ela promovidas, pelos motivos já expostos, conclui-se que a vedação de 

constituição de empresas em consórcio, para o caso concreto, é o que melhor atende o interesse 

público, por prestigiar os princípios da competitividade, economicidade e moralidade. 

 

Ressalte-se que a nossa decisão com relação à vedação à participação de consórcios, 

expressa no Edital Concorrência nº 001/2017 – SEMA/DF, para o caso concreto em análise, visa 

exatamente afastar a restrição à competição, na medida em que a reunião de empresas que, 

individualmente, poderiam prestar os serviços, reduziria o número de licitantes e poderia, 

eventualmente, proporcionar a formação de conluios/cartéis para manipular os preços nas 

licitações.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

Comissão Especial de Licitação 

 

CEL/SEMA  88 

ANEXO - XIV 

 

(Texto Compilado) 

 

DAS PENALIDADES 

 

DECRETO Nº 26.851, DE 30 DE MAIO DE 2006. 

 

Regula a aplicação de sanções administrativas previstas nas Leis Federais nos 8.666, de 21 de 

junho de 1993 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), 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 

artigo 100, inciso VII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e tendo em vista o disposto nos 

artigos 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 instituída nos termos da Lei 

Distrital n° 2.340, de 12 de abril de 1999, e as competências instituídas 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 restritiva 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. (Alteração 

dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1). 

 

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 Administrativas 

Art. 2º As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações assumidas, 

garantida a prévia defesa, estão sujeitas às seguintes sanções: (Alteração dada pelo Decreto nº 

27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1). 

I - advertência; 
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II - multa; 

III - suspensão temporária de participação 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 cometida; (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 

15/08/2006, p. 1). 

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 cometida. (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, 

publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1). 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 

contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 

sanção aplicada com base no inciso anterior. (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado 

no DODF de 15/08/2006, p. 1). 

 

Parágrafo único. As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas 

juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia a interessada, no respectivo processo, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis. (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 

15/08/2006, p. 1). 

 

SUBSEÇÃO I 

Da Advertência 

Art. 3º A advertência é o aviso por escrito, emitido quando a licitante e/ou contratada descumprir 

qualquer obrigação, e será expedido: (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no 

DODF de 15/08/2006, p. 1). 

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 participante 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 retirar a nota de empenho ou assinar 

o contrato. (Alteração dada pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2). 

 

SUBSEÇÃO II 

Da Multa 
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Art. 4º A multa é a sanção pecuniária que será imposta à contratada, pelo ordenador de despesas 

do órgão contratante, por atraso injustificado na entrega ou execução do contrato, e será aplicada 

nos seguintes percentuais: (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 

15/08/2006, p. 1). 

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; (Alteração dada pelo Decreto nº 35.831, publicado no DODF de 

22/09/2014, p. 6). 

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; (Alteração dada pelo Decreto nº 35.831, 

publicado no DODF de 22/09/2014, p. 6). 

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 artigo; 

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o 

contrato ou retirar 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. (Alteração dada pelo Decreto nº 

35.831, publicado no DODF de 22/09/2014, p. 6). 

§ 1º A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 8º, da 

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e será executada após regular processo administrativo, 

oferecido à contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 

contar do recebimento da notificação, nos termos do § 3o do art. 86 da Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, observada a seguinte ordem: (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado 

no DODF de 15/08/2006, p. 1). 

I - mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato; 

II - mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e (Alteração dada pelo 

Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1). 

III - mediante procedimento administrativo ou judicial de execução. 

§ 2º Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia 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. (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, 

publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1). 

§ 3º O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia 

seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, se dia de expediente 

normal na repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte. 

§ 4º Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado: 
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I - o atraso não superior a 5 (cinco) dias; 

II - a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança. 

§ 5º A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a 

gravidade da falta cometida, 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 justificado interesse da unidade contratante em 

admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, que será penalizado na forma do inciso II do caput deste 

artigo. 

§ 7º A sanção pecuniária prevista no inciso IV do caput deste artigo 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: (Acréscimo dado pelo 

Decreto nº 36.974, publicado no DODF de 14/12/2015, p. 7). 

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; (Acréscimo dado pelo Decreto nº 36.974, publicado no DODF de 

14/12/2015, p. 7). 

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; (Acréscimo dado pelo Decreto nº 36.974, 

publicado no DODF de 14/12/2015, p. 7). 

III - 1% (um por cento) do valor do contrato em caso de recusa injustificada do adjudicatário em 

assinar o termo contratual dentro do prazo estabelecido pela Administração; (Acréscimo dado 

pelo Decreto nº 36.974, publicado no DODF de 14/12/2015, p. 7). 

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; (Acréscimo 

dado pelo Decreto nº 36.974, publicado no DODF de 14/12/2015, p. 7). 

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. (Acréscimo dado pelo Decreto nº 

36.974, publicado no DODF de 14/12/2015, p. 7). 

 

SUBSEÇÃO III 

Da Suspensão 

Art. 5º A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar 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, instituído pelo Decreto nº 25.966, de 23 de junho de 2005, e 
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no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, de acordo com os prazos a 

seguir: (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1). 

I - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, emitida pela Subsecretaria de 

Compras e Licitações - SUCOM, ou pelo órgão integrante do Sistema de Registro de Preços, a 

licitante e/ou contratada permanecer inadimplente; (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, 

publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1). 

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 

autenticada, de forma definitiva; (Alteração dada pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de 

13/07/2006, p. 2). 

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, objetivando 

obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação; 

b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) receber qualquer das multas previstas no artigo anterior e não efetuar o pagamento. (Alteração 

dada pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2). 

§ 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 participante 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 retirar a nota de empenho ou assinar o 

contrato. (Alteração dada pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2). 

§ 2º A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal. (Alteração 

dada pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2). 

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 

participante do Sistema de Registro de Preços, implicará na suspensão, por igual período, perante 

todos os órgãos/entidades 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 participante do Sistema de 

Registro de Preços, na hipótese do descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução 

contratual, entendida desde a recusa em retirar 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 praticadas no âmbito dos procedimentos derivados dos pregões. 
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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 motivos informados na instrução 

processual. (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1). 

§ 1º A declaração de inidoneidade prevista neste artigo permanecerá em vigor enquanto 

perdurarem os motivos 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. (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1). 

§ 2º A declaração de inidoneidade e/ou sua extinção será publicada no Diário Oficial do Distrito 

Federal, e seus efeitos serão extensivos a todos os órgãos/entidades subordinadas ou vinculadas 

ao Poder Executivo do Distrito Federal, e à Administração Pública, consoante dispõe o art. 87, 

IV, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado 

no DODF de 15/08/2006, p. 1). 

 

CAPÍTULO II 

DAS DEMAIS PENALIDADES 

Art. 7° As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, ou 

que por quaisquer outros meios praticarem 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 certificado 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 

III - aplicam-se a este artigo as disposições dos §§ 2º e 3º do art. 5º deste Decreto. (Inciso 

revogado pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2). 

 

Parágrafo único. Aplicam-se a este artigo as disposições dos §§ 2º e 3º do art. 5º deste 

Decreto. (Acréscimo dado pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1). 

 

Art. 8° 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: (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado 

no DODF de 15/08/2006, p. 1). 

I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

II - tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 

III - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de 

atos ilícitos praticados. 
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CAPÍTULO III 

DO DIREITO DE DEFESA 

Art. 9° 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 

respectiva notificação. (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 

15/08/2006, p. 1). 

§ 1° O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou 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 consecutivos, exceto quando for explicitamente 

disposto em contrário. (Alteração dada pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de 

13/07/2006, p. 2). 

§ 3° Os prazos referidos neste artigo só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou 

na entidade. (Acréscimo dada pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2) 

(Parágrafo revogado pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1). 

§ 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 motivado, cujo extrato deverá ser 

publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, devendo constar: (Renumeração dada pelo 

Decreto nº 26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2). 

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; 

IV - o nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro da Receita 

Federal. 

§ 5° Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, a 

autoridade competente para aplicação da sanção providenciará a sua imediata divulgação no sítio 

www.fazenda.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 mantidos por órgãos ou entidades da 

Administração Pública do Distrito Federal. (Renumeração dada pelo Decreto nº 26.993, 

publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2). 

§ 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 apostilamento, na forma do art. 65, §8º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993. (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1). 
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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. (Alteração dada pelo Decreto 

nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1). 

 

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. (Acréscimo dada pelo Decreto nº 26.993, 

publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2). 

 

Art. 14. Os prazos referidos neste Decreto só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão 

ou na entidade. (Acréscimo dado pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 

1). 

 

Art. 15. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. (Renumerações dadas pelo 

Decreto nº 26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2 e pelo Decreto nº 27.069, publicado 

no DODF de 15/08/2006, p. 1). 

 

Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário. (Renumerações dadas pelo Decreto nº 26.993, 

publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2 e pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 

15/08/2006, p. 1). 

 

Brasília, 30 de maio de 2006. 

118º da República e 47º de Brasília 

MARIA DE LOURDES ABADIA 
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ANEXO XV 

MINUTA DE CONTRATO 

 

TERMO DE CONTRATO Nº ______/2017 QUE ENTRE SI CELEBRAM O DISTRITO 

FEDERAL POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO 

AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL ATRAVÉS DE RECURSOS PROVENIENTES 

DO FUNDO ÚNICO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL – FUNAM/DF E 

O ___________________________________________________________ COM VISTAS A 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 04/2002.  

 

Processo nº 393.000.070/2016/2016. 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES 

 

CONTRATANTE: O Distrito Federal, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DO 

MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL através de recursos provenientes do FUNDO 

ÚNICO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL – FUNAM/DF, inscrita no CNPJ 

sob o nº sob o nº 26.444.059/0001-62, e com sede na SEPN 511, Bloco C Edifício Bittar, CEP: 

70.750-543, Asa Norte - Brasília-DF nesta cidade, representado neste ato por ANDRÉ 

RODOLFO DE LIMA, na qualidade de Secretário de Estado e Gestor do FUNAM/DF, 

doravante denominada, conforme delegação de competência prevista nas Normas de Execução 

Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal. 

 

CONTRATADA:_________________________________________________, inscrita no CNPJ 

(MF) sob o nº ___________________________, com sede no 

____________________________, nesta cidade, neste ato representado pelo seu 

Diretor_________________________________, inscrito no CPF sob o nº________________, 

de acordo com a representação legal que lhe é outorgada conforme_______________________. 

 

O CONTRATANTE celebra, por força do presente instrumento, CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, o qual se regerá pelas disposições da Lei nº 8.666/1993 e demais 

normas pertinentes, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PROCEDIMENTO 

 

O presente Contrato obedece aos termos do Edital de concorrência nº 001/2017 (fls. ), da 

Proposta de fls. ______ e da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993.  
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O DESENVOLVIMENTO DE 

UM NOVO DESENHO INSTITUCIONAL DO FUNDO ÚNICO DO MEIO AMBIENTE DO 

DISTRITO FEDERAL – FUNAN/DF, A FIM DE CRIAR UM CONJUNTO DE NORMAS 

QUE DEFINA UMA ESTRUTURA DE FUNCIONAMENTO DO FUNDO. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO 

 

O Contrato será executado de forma indireta, sob o regime de empreitada por preço global, 

segundo o disposto nos arts. 6º e 10º da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.  

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PROCEDIMENTO 

 

O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Concorrência nº 001/2017, a Proposta da 

licitante vencedora do certame - fls. ___, da Lei nº 8.666, de 21/06/93 e suas alterações 

posteriores; Resolução nº 03, de 1º de agosto de 2016 e a Ata da 16º Reunião Extraordinária do 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNAM – CAF, publicadas no Diário Oficial do 

Distrito Federal, nº 151, terça-feira, 9 de agosto de 2016, página 10. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO LOCAL E FORMA DE EXECUÇÃO 

 

Os serviços serão executados nas dependências da contratada, sem prejuízo da realização de 

reuniões e entrevistas nas dependências da contratante. O prazo de execução dos serviços terá 

início a partir da publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Distrito Federal. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO VALOR 

 

O valor total do Contrato é de R$_____________ (_______________), procedente do 

Orçamento do Fundo Único do Meio Ambiente do Distrito Federal – FUNAM/DF, para o 

corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. 

 

O valor do contrato será irreajustável. Entretanto, observada a periodicidade anual para eventual 

reajuste, o qual deverá retratar a variação efetiva do custo da contratação, de produção, 

aplicando-se a regra geral prevista no Decreto Distrital nº 31.121/2016 para a utilização do 

IPCA/IBGE, desde a data prevista para apresentação da proposta, conforme art. 3º, § 1º, da Lei 

nº 10.192/2001. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:  

I – Unidade Orçamentária:  

II – Programa de Trabalho:  

III – Natureza da Despesa:  

IV – Fonte de Recursos:  

 

O empenho inicial é de ___________ ( _________), conforme Nota de Empenho nº _____, 

emitida em _______, sob o evento nº ________, na modalidade ____________. 

 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

Comissão Especial de Licitação 

 

CEL/SEMA  98 

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO 

 

O pagamento será feito mediante a entrega de produtos, de acordo com o cronograma de físico e 

financeiro e obedecerá as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito 

Federal. O pagamento ocorrerá em até 15 (quinze) dias da apresentação de Nota Fiscal, a qual 

deverá estar devidamente atestada pelo Executor do Contrato, ante a comprovação da 

Regularidade Fiscal e Trabalhista. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 

 

O prazo de execução do contrato será de 90 (noventa) dias corridos, podendo ser prorrogado por 

mais 30 (trinta) dias se não houver prejuízo para a Administração.  

 

O prazo de vigência do Contrato será de 06 (seis) meses contados da data de assinatura, 

improrrogável, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Distrito 

Federal, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o 

último dia. .  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS GARANTIAS 

A garantia para a execução do Contrato será prestada na forma de correspondente a 5% (cinco 

por cento) do valor contratado, conforme previsão constante do item 14 do Edital, conforme 

disposto na Lei n 8666/1993, art. 56, § 1º, incisos I, II e II, e alteração conferida pela Lei Federal 

nº 11.079/2004. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE 

 

O Distrito Federal por intermédio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do 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.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA  

 DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA  CONTRATADA 

 

A Contratada fica obrigada a apresentar a Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Distrito 

Federal:  

I – até o quinto dia útil do mês subsequente, comprovante de recolhimento dos encargos 

previdenciários, resultantes da execução do Contrato;  

II – comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais.  

 

Constitui obrigação da Contratada o pagamento dos salários e demais verbas decorrentes da 

prestação de serviço, bem como o recolhimento de encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais 

e comerciais resultantes da execução do contrato, conforme disposto no artigo 71, §1º da Lei 

8666/93.  

 

A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes. 

 

A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 

as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação, conforme determina o art. 55, inciso XIII, da Lei Federal nº 8666/93 e Termo de 

Minuta Padrão Contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

 

Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, com 

amparo no art. 65 da Lei nº 8.666/93 e Súmulas de Jurisprudência – Enunciado 14 do Tribunal 

de Contas do Distrito Federal, vedada a modificação do objeto.  

 

A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização 

financeira, prevista no Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias, suplementar, 

até o limite do respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento.  

 

Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja 

interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – 

DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 

DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 

 

É vedada à CONTRATADA a subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, bem 

como sua cessão ou transferência, total ou parcial dos serviços. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS PENALIDADES  

O atraso injustificado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato sujeitará 

a Contratada à multa prevista no Decreto Distrital nº 26.851/06 e suas alterações posteriores, 

descontada da garantia oferecida ou judicialmente, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, 

da Lei nº 8.666/93, facultada ao Distrito Federal, em todo caso, a rescisão unilateral.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA RESCISÃO AMIGÁVEL 

 

O Contrato poderá ser rescindido por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo, desde 

que haja conveniência da Administração, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei Geral de 

Licitações. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA RESCISÃO  

 

O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no 

respectivo processo, na forma prevista na Justificativa de Dispensa de Licitação, observado o 

disposto no art. 78 da Lei nº 8.666/93, sujeitando-se a Contratada às consequências determinadas 

pelo art. 80 desse diploma legal, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DOS DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA  

 

Os débitos da Contratada para com o Distrito Federal, decorrentes ou não do ajuste, serão 

inscritos em Dívida Ativa e cobrados mediante execução na forma da legislação pertinente, 

podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO EXECUTOR  

 

O Distrito Federal, por meio de Portaria, designará um Executor para o Contrato, conforme 

determina o art. 67, da Lei n 8666/1993 e alterações posteriores, que desempenhará as 
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atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO  

 

A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela 

Administração, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.  

 

O Registro do Instrumento Contratual será providenciado pela SEMA/DF. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO REAJUSTE 

 

O valor do contrato será irreajustável. Entretanto, observada a periodicidade anual para eventual 

reajuste, o qual deverá retratar a variação efetiva do custo da contratação, de produção, 

aplicando-se a regra geral prevista no Decreto Distrital nº 31.121/2016 para a utilização do 

IPCA/IBGE, desde a data prevista para apresentação da proposta, conforme art. 3º, § 1º, da Lei 

nº 10.192/2001. 

 

Nesse caso o reajuste deverá ser solicitado no prazo de 30 (trinta) dias anteriores à data de 

vencimento do contrato. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA PROIBIÇÃO DO USO DE MÃO DE OBRA 

INFANTIL 

 

Fica proibido o uso de mão de obra infantil, sob pena de rescisão do contrato e a aplicação de 

multa, sem prejuízo das sanções legais cabíveis, nos termos da Lei nº 8666/93 e alterações 

posteriores. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

 

A Contratada fica obrigada a declarar que atende aos critérios de sustentabilidade ambiental, 

conforme estabelecido na legislação que rege o tema, em especial à Lei Distrital nº 4.770/2012, 

de 22 de fevereiro de 2012. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DO FORO  

 

As questões decorrentes da execução deste Instrumento que não possam ser dirimidas 

administrativamente serão processadas e julgadas no Foro da Cidade de Brasília, Distrito 

Federal, que prevalecerá sobre qualquer outro por mais privilegiado que seja para dirimir 

quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.  

 

Para firmeza e validade do que foi pactuado, lavra-se o presente instrumento em 03 (três) vias de 

igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos 

representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DO COMBATE À CORRUPÇÃO  
 

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à 

Corrupção, no telefone 0800-6449060. 

 

 

Brasília DF,_____de __________ de 2017. 

 

 

Pela CONTRATANTE 

 

__________________________________ 

 

Secretario de Estado do Meio Ambiente 

 

Pela CONTRATADA 

 

______________________________ 

 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1ª_____________________________ 

Nome: 

CPF: 

  

2ª ______________________________ 

Nome: 

CPF: 


