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OBJETO: Detalhamento analítico do Objeto, com especificações claras e objetivas. 
 
NATUREZA: Detalhar a natureza da atividade a ser adquirida ou contratada – Obra ou Serviço 
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CONDIÇÕES DA LICITAÇÃO 
 
 
A CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL – CEASA/DF, empresa pública 
controlada majoritariamente pelo Governo do Distrito Federal, com sede na cidade de Brasília-DF, situada 
no SIA trecho 10, lote 05 – CEP 71.200-100, através da Comissão Permanente de Licitações (CPL), 
torna público que realizará a presente licitação para o objeto descrito no item 1 deste edital. A presente 
licitação reger-se-á pela Lei nº. 13.303/2016, pela Lei Complementar Federal nº. 123/2006, com suas 
respectivas atualizações, e pelas condições previstas neste edital e nos seus anexos. 
 
 
 

1. DO OBJETO 
1.1. A presente licitação visa à contratação de empresa do ramo de DETALHAR, conforme 
descrição e condições especificadas no Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA / PROJETO BÁSICO (em 
anexo). 
 

2. DO EDITAL E DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
2.1. O edital e a documentação técnica poderão ser solicitados na Seção de Licitações e Contratos 
– SELIC, nas dependências físicas da Ceasa/DF, prédio da administração, em horário comercial (via de 
regra, de 8h às 12h e de 13h às 17h, de segunda a sexta-feira em dias úteis) ou no site 
www.ceasa.df.gov.br,  aba Licitações. 
2.2. As cópias de quaisquer partes do edital ou do termo de referência poderão ser obtidas através 
de solicitação feita à Ceasa/DF / SELIC, mediante pagamento do custo de impressão. 
 
 
 

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO 
3.1. Poderá participar desta licitação qualquer pessoa jurídica nacional legalmente estabelecida no 
País e que atenda às exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. 
3.2. Estará impedida de participar desta licitação e de ser contratada pela Ceasa/DF a empresa: 
a) cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja diretor ou 
empregado da Ceasa/DF; 
b) suspensa pela Ceasa/DF; 
c) declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou por Município, enquanto 
perdurarem os efeitos da sanção; 
d) constituída por sócio de empresa que estiver suspensa pela Ceasa/DF, impedida ou declarada 
inidônea; 
e) cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea; 
f) constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou 
declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção; 
g) cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada 
inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção; 
h) que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma 
natureza, de empresa declarada inidônea; 
i) que não atenda as condições estabelecidas neste edital ou não possua os documentos nele exigidos; 
j) que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de 
dissolução ou liquidação; 
k) que estejam em recuperação judicial ou extrajudicial sem plano de recuperação acolhido ou 
homologado, conforme o caso; 
l) cujo administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja familiar (cônjuge, companheiro(a) 
ou parente em linha reta ou colateral, por consaguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, inclusive) de 
agente público, preste serviços ou desenvolva projeto no Órgão ou Entidade da Administração Pública 
Direta ou Indireta do Governo do Distrito Federal; 
m) cooperativas de trabalho, considerando a vedação contida no art. 5º da Lei Federal nº. 12.690/2012, 
salvo se legalmente viável e, nestes termos, desde que apresentem modelo de gestão operacional 
adequado ao objeto desta licitação, e desde que executados obrigatoriamente pelos cooperados, 
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vedando-se qualquer intermediação ou subcontratação. 
3.3. Aplica-se a vedação do subitem 3.2 também: 
a) à contratação do próprio empregado ou dirigente, como pessoa física, bem como à participação dele 
em procedimentos licitatórios, na condição de licitante; 
b) a quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com: dirigente da Ceasa/DF; empregado 
da Ceasa/DF cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela licitação ou contratação; 
autoridade do Governo do Distrito Federal; 
c) cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão ou rompido seu 
vínculo com a Ceasa/DF há menos de 6 (seis) meses. 
3.4. Em se tratando de licitação para obras e/ou serviços de engenharia, é vedada, também, a 
participação direta ou indireta: 
a) de pessoa física ou jurídica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto básico da licitação; 
b) de pessoa jurídica que participar de consórcio responsável pela elaboração do anteprojeto ou do 
projeto básico da licitação; 
c) de pessoa jurídica da qual o autor do anteprojeto ou do projeto básico da licitação seja administrador, 
controlador, gerente, responsável técnico, subcontratado ou sócio, neste último caso quando a 
participação superar 5% (cinco por cento) do capital votante. 

3.4.1. É permitida a participação das pessoas jurídicas e da pessoa física de que tratam as 
alíneas “b” e “c” do subitem 3.4 acima em licitação ou em execução de contrato, como consultor ou 
técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da 
Ceasa/DF. 

3.4.2. Para fins do disposto no subitem 3.4 acima, considera-se participação indireta a 
existência de vínculos de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor 
do projeto básico, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e 
obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários. 

3.4.3. O disposto no subitem 3.4.2 acima se aplica a empregados incumbidos de levar a efeito 
atos e procedimentos realizados pela Ceasa/DF no curso da licitação. 
3.5. Caso constatada alguma das situações referidas acima, ainda que a posteriori, a licitante será 
excluída da licitação, sem prejuízo das sanções cabíveis. 
3.6. É permitida a participação de empresa estrangeira desde que apresente Decreto de 
Autorização para funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedida 
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir e, ainda, atenda as exigências de habilitação 
mediante documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor 
juramentado, devendo ter representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e 
responder administrativa ou judicialmente. 
3.7. Respeitadas as condições normativas próprias e as constantes deste edital, poderão / não 
poderão participar desta licitação empresas reunidas em consórcio. Via de regra, permite-se consórcio. 
Se o termo de referência negar a participação em consórcio, deve haver nele uma justificativa para tal. A 
jurisprudência do TCU já se firmou no sentido de que a admissão ou não de consórcio de empresas em 
licitações é competência discricionária do administrador, devendo este exercê-la sempre mediante 
justificativa fundamentada. Assim, a participação de consórcio é recomendada sempre que o objeto 
licitado for considerado de alta complexidade ou vulto. O termo de referência deve considerar as 
circunstâncias concretas que indiquem se o objeto apresenta vulto ou complexidade que torne restrito o 
universo de licitantes. Se houver margem à restrição da competitividade, deve-se admitir a participação de 
consórcios em vista de ampliar a competitividade do certame. Logo, deve o administrador indicado 
permitir a participação de consórcio no certame, com o intuito precípuo de ampliar a competitividade e 
proporcionar a obtenção da proposta mais vantajosa. Em síntese, o que o TCU tem considerado 
fundamental é se verificar, no caso concreto, se a limitação provoca restrição ao caráter competitivo do 
certame. Vide Acórdãos TCU 566/2006, 1.405/2006, 1.678/2006, 1240/2008, todos do Plenário.  
3.8. A participação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de todos os termos, 
cláusulas e condições constantes deste Edital, bem como a observância dos preceitos legais e 
regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase do procedimento. 
3.9. Nenhuma licitante poderá participar desta licitação com mais de uma PROPOSTA DE 
PREÇOS. 
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4. DAS INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS 
4.1. Os interessados poderão obter informações complementares ou esclarecimentos adicionais 
sobre a licitação na Seção de Licitações - SELIC/Ceasa/DF pelo e-mail licitacoes@ceasa.df.gov.br até 5 
(cinco) dias úteis antes da data fixada para a ocorrência do certame. Os questionamentos recebidos e as 
respectivas respostas encontrar-se-ão à disposição dos interessados no portal da Ceasa/DF na internet, e 
no Sistema Eletrônico de Informações – SEI, este último vinculado ao número do processo licitatório. 
4.2. O horário de recebimento dos esclarecimentos em formato eletrônico obedece ao término do 
horário previsto para o recebimento físico dos pedidos, via de regra, 17h, em vista da isonomia licitatória. 
 
 
 

5. DAS IMPUGNAÇÕES 
5.1. A impugnação ao edital e aos seus anexos deverá ser feita por escrito, dirigida à Comissão 
Permanente de Licitações – CPL, preferencialmente protocolada no Setor de Protocolo da Ceasa/DF em 
horário comercial e em dias úteis, até 5 (cinco) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da 
licitação. 
5.2. Via de regra, o horário de funcionamento regular da Ceasa/DF é de segunda a sexta-feira, de 
8h as 12h e de 13h as 17h. 
5.3. Quando não vedada em edital, a impugnação poderá ser enviada também por mensagem 
eletrônica ao e-mail licitacoes@ceasa.df.gov.br, sempre em formato PDF contendo a assinatura 
escaneada/digital do responsável, devendo o emissor certificar-se de que a Ceasa/DF-CPL recebeu tal 
documento. 
5.4. O horário de recebimento das impugnações em formato eletrônico obedece ao horário 
previsto para o recebimento físico dos pedidos, via de regra, terminando às 17h, em vista da isonomia 
licitatória.  
5.5. A impugnação realizada tempestivamente será respondida pela Comissão Permanente de 
Licitações – CPL em até 3 (três) dias úteis antes da sessão licitatória, através de publicação no portal da 
Ceasa/DF, na internet, e no SEI-Ceasa/DF. 
5.6. Acolhida a impugnação contra o instrumento convocatório, e se a Presidência não decidir pela 
revogação do certame, o edital será ajustado e será definida e publicada nova data para realização do 
certame. 
5.7. A licitante que tempestivamente não apresentar impugnação aceita plena e irrevogavelmente 
todos os termos, cláusulas e condições constantes do edital e de seus anexos e, vindo a ser a vencedora 
do certame, assumirá responsabilidade de executar todo o objeto nos termos do instrumento 
convocatório. 
5.8. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo 
licitatório até a resposta a ela pertinente, devendo, por conseguinte, apresentar a sua PROPOSTA DE 
PREÇOS, junto com as outras licitantes, na data, hora e local fixados. 
 
 

6. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 
6.1. Na data, horário e local designados neste edital, será aberta pela Comissão Permanente de 
Licitações – CPL a sessão pública da licitação, ocasião na qual serão apresentados e abertos os 
envelopes dos licitantes interessados, além de ser realizado o credenciamento das licitantes presentes. 
6.2. Tanto o envelope contendo a PROPOSTA DE PREÇOS (Envelope 01) quanto o envelope 
contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (Envelope 02) poderão ser entregues pessoalmente na 
sede da Ceasa/DF, na sala da Seção de Licitações e Contratos, ou no local/horário designados para a 
abertura da sessão licitatória, ou eventualmente enviado por transporte contratado. 

a) Caso o licitante decida por enviar seu envelope por transporte contratado, este deverá ser 
protocolado na Ceasa/DF em até o dia útil anterior à sessão de abertura dos envelopes. 

b) O endereço para entrega do envelope é: Ceasa-DF, A/C Seção de Licitações e Contratos - 
SIA Trecho 10 Lote 5 - CEP: 71.200-100 – Prédio da Administração da Ceasa/DF. 

6.2.1. A CPL-Ceasa/DF não se responsabiliza pelo recebimento intempestivo dos documentos via 
transporte alternativo. Caso o envelope seja protocolado no mesmo dia ou em dias posteriores ao 
da sessão de abertura do envelope, o mesmo permanecerá lacrado na sala da SELIC-Ceasa/DF, 
sendo devolvido ao interessado na forma da lei. 

6.2.2. A título de esclarecimento, o envelope a ser demandado inicialmente dos licitantes é 
somente o Envelope de Preços. Uma vez realizado a aceitação do preço, somente da empresa melhor 
classificada será demandada a entrega do Envelope de Habilitação, no prazo estipulado em edital. A fase 

mailto:licitacoes@ceasa.df.gov.br
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recursal iniciar-se-á com o posicionamento da CPL em relação à aceitação dos envelopes 01, havendo a 
classificação pública dos preços de todos os licitantes, e 02, este último demandado pontualmente do 
licitante mais bem classificado. Esse ocorre para que se evite a entrega de um conjunto documental, 
muitas vezes caro e trabalhoso, sem que ocorra a menor perspectiva de uma contratação futura. Por outro 
lado, tendo sido a empresa convocada a apresentar o envelope de habilitação, todos os requisitos 
editalícios devem ser cumpridos até seu prazo final de recebimento dos envelopes, sem margem de 
complementação a posteriori. 
 
 

7. DO CREDENCIAMENTO 
7.1. As empresas licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento 
licitatório deverão se apresentar para credenciamento junto a Comissão Permanente de Licitações - CPL 
devidamente representada por: 

7.1.1. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro 
documento de identificação oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de empresa individual, 
contrato social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por 
ações, dos documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de 
sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e ata de fundação e estatuto social em 
vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, no caso de sociedades cooperativas; sendo que 
em tais documentos devem constar expressos poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura; 

7.1.2. Representante designado pela empresa licitante, que deverá apresentar instrumento 
particular de procuração ou documento equivalente, com poderes para se manifestar em nome da 
empresa licitante em qualquer fase da licitação, acompanhado de documento de identificação oficial e do 
registro comercial, no caso de empresa individual; contrato social ou estatuto em vigor no caso de 
sociedades comerciais e no caso de sociedades por ações, acompanhado, neste último, de documentos 
de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 
acompanhada de prova de diretoria em exercício; e ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata 
da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas da respectiva sede, no caso de sociedades cooperativas; 

7.1.3. As licitantes que participarem organizadas em consórcio, se esta vedação não constar 
explícita em edital e justificada no Termo de Referência / Projeto Básico, deverão apresentar, para o 
credenciamento, cópia do compromisso público ou particular de constituição de consórcio a ser firmado se 
vencer a licitação e antes de celebrar o contrato, registrado em Cartório de Registro de Títulos e 
Documentos, bem como os demais documentos mencionados nos subitens anteriores atinentes à 
empresa líder. 

7.1.3.1. O compromisso público ou particular de constituição de consórcio deverá dispor sobre: 

a) A composição do consórcio e a participação em percentual de cada consorciada; 

b) A designação da empresa líder e representante legal do consórcio; 

c) O objetivo da consorciação; 

d) O endereço e a duração do consórcio, cujo prazo deve, no mínimo, coincidir com o prazo de conclusão 
do objeto licitado, até a sua aceitação definitiva; 

e) Os compromissos e obrigações de cada uma das consorciadas, indicando o percentual de participação 
de cada uma delas, em relação à execução dos trabalhos objeto da licitação; 

f) A responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto nas fases de 
licitação quanto na execução do contrato; 

g) O compromisso de que o consórcio não terá a sua composição ou constituição alterada ou, sob 
qualquer forma modificada, sem prévia anuência da Ceasa/DF, até a conclusão dos serviços a serem 
contratados, exceto quando as empresas consorciadas decidirem fundir-se em uma só que as suceda 
para todos os efeitos legais; 

h) Compromisso expresso de que o consórcio não se constitui, nem se constituirá em pessoa jurídica 
distinta da de seus membros, nem terá denominação própria ou diferente da de suas consorciadas. 
7.2. Somente poderão assinar a lista de presença, analisar documentos, falar em nome da 
licitante e fazer uso da Ata de Reunião, em tudo que se relacione com a licitação, durante as reuniões, 
aquelas pessoas indicadas na forma descrita acima, sendo que os demais, presentes à sessão pública, 
serão considerados assistentes. 
7.3. O representante da licitante que não se credenciar perante a Comissão Permanente de 
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Licitações - CPL ficará impedido de negociar preços, apresentar nova proposta (no caso de microempresa 
ou empresa de pequeno porte), enfim, representar a licitante durante a sessão de abertura e julgamento 
da PROPOSTA DE PREÇOS. 
7.4. Na presente licitação, somente poderá se manifestar, em nome da licitante, a pessoa por ela 
credenciada. 
7.5. Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma empresa licitante. 
7.6. Os instrumentos de credenciamento serão juntados ao processo da licitação. 
 
 
 

8. DA PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE 01 
8.1. A proposta de preços deverá constar na CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
(conforme modelo em anexo), a ser apresentada em uma via, dentro de envelope fechado denominado 
ENVELOPE Nº. 1 – PROPOSTA DE PREÇOS, contendo as seguintes indicações no seu anverso: 

CEASA/DF – Seção de Licitações e Contratos 
LICITAÇÃO Nº. (*) - ENVELOPE Nº. 1 – PROPOSTA DE PREÇOS  

RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA LICITANTE 
(*) Completar com o número da licitação 

8.2. A CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA deverá ser redigida no idioma pátrio, 
impressa, rubricada em todas as suas páginas, sem rasuras ou entrelinhas, e ao final firmada pelo 
representante legal da licitante, identificando o lote ou item a que a proponente está concorrendo, o 
número do edital, o prazo de execução, o preço em Real (ou o percentual de desconto ofertado sobre o 
preço total de referência), conforme o critério de julgamento da licitação, em algarismos arábicos e por 
extenso; 
8.2.1. O preço da proposta (ou o percentual de desconto, conforme o caso) deverá conter no 
máximo duas casas decimais após a vírgula; 
8.2.2. Caso o critério de julgamento seja o de maior índice de desconto, o percentual de 
desconto apresentado pela licitante deverá incidir linearmente sobre os preços de todos os itens do 
orçamento estimado constante do instrumento convocatório; 
8.2.3. As propostas deverão ter prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias a contar da 
data da abertura da licitação, considerando-se tal prazo caso não conste outro maior na proposta; 
8.2.4. O preço ou percentual de desconto proposto será de exclusiva responsabilidade da 
licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração sob a alegação de erro, omissão ou 
qualquer outro pretexto; 
8.2.5. É de inteira responsabilidade da licitante, obter dos órgãos competentes informações 
sobre a incidência ou não de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o fornecimento, objeto 
desta licitação, nos mercados interno e/ou externo, não se admitindo alegação de desconhecimento de 
incidência tributária, ou outras correlatas; 
8.2.6. A Ceasa/DF adverte que se enquadra como não contribuinte do ICMS. Por assim ser, as 
empresas licitantes devem atentar para o disposto no art. 155, §2º, incisos VII, VIII, alíneas “a” e “b” da 
Constituição da República Federativa do Brasil, atentando-se para tal situação para fins de ofertar 
propostas, bem como para a emissão de notas fiscais por ocasião da execução do contrato. 

8.2.6.1. A Ceasa/DF não efetuará o pagamento de qualquer valor referente à diferença 
entre as alíquotas interna e interestaduais que não estejam incluídas nos preços ofertados pelas licitantes. 
8.2.7. Juntamente com a CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA, deverão ser 
apresentadas as seguintes declarações: 

8.2.7.1. Declaração, sob as penas da lei, dando ciência de que cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação e que não está incurso em nenhum dos impedimentos elencados no item 3 deste 
edital, conforme o MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO (em anexo); 

8.2.7.2. Declaração, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para 
qualificação como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, estando apta a usufruir do tratamento 
diferenciado estabelecido nos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, 
se for o caso, sob pena de não lhe ser concedidas as prerrogativas previstas na Lei Complementar nº. 
123/06, conforme o MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE OU MICROEMPRESA (em anexo). 

8.2.7.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, aos 
impedimentos de participação ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte 
sujeitará a licitante às sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro, nos crimes previstos nos 
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arts. 90 e 93 da Lei Federal nº. 8.666/1993, e no art. 5º da Lei federal 12.846/2013, sem prejuízo da 
aplicação das sanções administrativas previstas no presente Edital. 

8.2.7.4. A falta de data ou assinatura nas declarações elaboradas pela própria licitante 
poderá ser suprida pelo Representante Legal presente à sessão de abertura da PROPOSTA DE PREÇOS 
se comprovadamente possuir poderes para esse fim. 
8.3. Além da CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA e das declarações antes referidas, o 
ENVELOPE Nº. 1 – PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter os seguintes documentos se assim o Projeto 
Básico demandar: 

8.3.1. Detalhamento Analítico dos Benefícios e Despesas Indiretas – BDI e dos Encargos 
Sociais - ES, apresentando preços unitários e global da proposta, expresso em moeda corrente nacional, 
ou o percentual de desconto ofertado sobre o preço total de referência da Ceasa/DF, conforme o critério 
de julgamento da licitação, devidamente assinado ao final pelo representante legal da licitante e rubricado 
em todas as suas folhas; 

8.3.1.1. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 
indiretamente na execução do objeto; 

8.3.1.2. Os preços unitários e global da proposta, ou o percentual de desconto, conforme o 
caso, deverão conter no máximo duas casas decimais após a vírgula; 

8.3.1.3. Caso o critério de julgamento seja o de maior índice de desconto, o percentual de 
desconto apresentado pela licitante deverá incidir linearmente sobre os preços de todos os itens do 
orçamento estimado constante do instrumento convocatório; 

8.3.2. A composição analítica dos BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS – BDI e dos 
ENCARGOS SOCIAIS – ES, detalhando todos os seus componentes, em valores nominais como também 
sob a forma percentual, devidamente assinadas ao final pelo representante legal da licitante; 

8.3.2.1. Os custos relativos a administração local, mobilização e desmobilização e 
instalação de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados 
como custo direto da obra, não poderão ser incluídos na composição do BDI, devendo ser cotados na 
planilha orçamentária; 

8.3.2.2. As alíquotas de tributos cotadas pela licitante não podem ser superiores aos limites 
estabelecidos na legislação tributária; 

8.3.2.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o Imposto de 
Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido - CSLL, não deverão ser 
incluídos no BDI; 

8.3.2.4. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os 
percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composição do BDI, compatíveis às alíquotas a que 
estão obrigadas a recolher, conforme previsão contida no Anexo IV da Lei Complementar 123/2006; 

8.3.2.5. A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional 
não poderá incluir os gastos relativos às contribuições que estão dispensadas de recolhimento (SESI, 
SENAI, SEBRAE etc.), conforme dispõe o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar; 

8.3.2.6. Os percentuais de BDI e de ES somente poderão ser superiores aos limites 
indicados no projeto básico e nas planilhas de referência de preço, se houver ampla justificativa 
devidamente comprovada pela licitante; 

8.3.2.7. No valor orçado pela Ceasa/DF foram consideradas as taxas de BDI e de ES 
referidos nos anexos deste edital. 

8.3.3. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO contendo as etapas de execução e as 
respectivas parcelas de pagamento, bem definidas, compatível com o cronograma constante do 
PROJETO BÁSICO em anexo, ajustado à proposta apresentada, assinado pelo representante legal da 
licitante. 
8.4. A apresentação da proposta implicará no pleno conhecimento e aceitação, por parte da 
proponente, das condições estabelecidas neste edital e em seus anexos, não cabendo desistência da 
proposta, salvo por motivo resultante de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de 
Licitações – CPL. 
8.5. Erros formais no preenchimento dos documentos não constituem motivo para a 
desclassificação da proposta, tendo em vista que poderão ser ajustados pela licitante no prazo indicado 
pela Comissão, não se permitindo alteração de preços ou de descontos, se for o caso. 
8.6. A CPL verificará a conformidade da PROPOSTA DE PREÇOS em relação aos requisitos 
deste edital e promoverá a desclassificação, mediante decisão motivada, daquela que: 
a) contenha vícios insanáveis; 
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b) descumpra especificações técnicas constantes do instrumento convocatório; 
c) apresente preços manifestamente inexequíveis ou acima do orçamento estimado para a contratação, 
salvo se adotado o orçamento sigiloso, situação na qual será observado o disposto no subitem 8.7; 
d) não tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigida pela CPL; 
e) apresente desconformidade com quaisquer outras exigências deste edital, salvo se for possível a 
acomodação a seus termos antes da adjudicação do objeto e sem que se prejudique a atribuição de 
tratamento isonômico entre os licitantes. 

8.6.1. Nas licitações de obras e serviços de engenharia, consideram-se inexequíveis as 
propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do 
orçamento estimado; ou 

b) valor do orçamento estimado. 

8.6.2. A Comissão Permanente de Licitações - CPL poderá promover diligência de forma a 
conferir à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta. 

8.6.2.1. A licitante deverá demonstrar que o valor da proposta é compatível com a 
execução do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de produtividade 
adotados nas composições de custos unitários. 

8.6.2.2. A análise de exequibilidade da proposta não considerará materiais, instalações ou 
serviços a serem fornecidos/prestados pela licitante em relação aos quais ela renuncie a parcela ou à 
totalidade da remuneração, desde que a renúncia seja expressa. 

8.6.3. Considera-se prejudicial ao tratamento isonômico das licitantes a aceitação de 
documento que deveria ter sido apresentado juntamente com a proposta, salvo no caso de se tratar de 
complementação ou regularização de documento já apresentado. 
8.7. Caso se trate de licitação com orçamento sigiloso, a Comissão Permanente de Licitações – 
CPL, reservadamente, verificará a conformidade da melhor proposta apresentada em relação ao 
orçamento previamente estimado para a contratação. 

8.7.1. O orçamento previamente estimado para a contratação será sigiloso, sem prejuízo da 
divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração 
das propostas. 

8.7.2. Caso o valor da melhor proposta esteja acima do orçamento previamente estimado para 
a contratação, a CPL negociará condições mais vantajosas com quem o apresentou, sendo que a 
negociação deverá ser feita com as demais licitantes, segundo a ordem inicialmente estabelecida, quando 
o preço da primeira colocada, mesmo após a negociação, permanecer acima do orçamento estimado. 

8.7.3. Se depois de adotada a providência referida no subitem anterior não for obtido valor igual 
ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, o processo será remetido à presidência da 
Ceasa/DF para revogação da licitação. 
8.8. Finda as etapas anteriores, caso as propostas apresentadas por microempresas ou empresas 
de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais vantajosa 
registrada, será assegurada preferência de contratação, respeitado o seguinte: 

8.8.1. Constatado o empate ficto de preços da melhor proposta com a da microempresa ou 
empresas de pequeno porte, a CPL divulgará a ordem de classificação das propostas informando o 
empate de preços; 

8.8.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte em empate ficto, observada a ordem de 
classificação e o disposto no subitem 8.8, será convocada para apresentar nova PROPOSTA DE 
PREÇOS, obrigatoriamente melhor do que aquela melhor obtida, devendo apresentar a proposta em até 
dois dias uteis após sua convocação formal.; 

8.8.3. Na hipótese de não ocorrer o desempate, em razão da não apresentação de nova oferta 
ou no caso do art. 43, § 2°, da Lei Complementar nº. 123/2006, a COMISSÃO convocará as licitantes 
remanescentes que por ventura se enquadrem na hipótese mencionada no subitem 8.8, na ordem de 
classificação, para o exercício do mesmo direito; 

8.8.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas 
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nas condições previstas no subitem 8.8, 
será realizado sorteio entre as mesmas para que se identifique qual será convocada primeiro; 

8.8.5. O critério de desempate ficto disposto neste item somente se aplicará quando a melhor 
oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
8.9. Sendo aceitável a PROPOSTA DE PREÇOS, será verificado o atendimento das condições 
habilitatórias pela licitante que a tiver formulado, mediante apresentação dos documentos de habilitação 
de acordo com as exigências estabelecidas neste edital. 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S. A. 

Seção de Licitações e Contratos - SELIC 
Comissão Permanente de Licitações - CPL 

 

 

“Brasília – Capital Cultural da Humanidade” 
SIA Trecho 10 Lote 5 - CEP: 71.200-100 Telefone: (61) 3363-1024 | E-mail licitacoes@ceasa.df.gov.br 

 
 

9. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE 02 
9.1. Definido o primeiro colocado no certame na forma disposta nos itens anteriores, será o 
mesmo convocado, via endereço eletrônico, com publicação no portal da Ceasa/DF na internet, a 
apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (Envelope 02) 
estabelecidos neste edital. 

9.1.1. O prazo para apresentação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO poderá ser 
prorrogado uma única vez, pelo mesmo período, desde que a licitante solicite e justifique previamente, 
cabendo à CPL analisar e julgar o pedido e dilação única do prazo. 

9.1.2. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO exigidos neste edital deverão ser apresentados 
em 1 (uma) única via, em envelope lacrado, o qual deverá conter as seguintes indicações no seu anverso: 

CEASA/DF – Seção de Licitações e Contratos 
LICITAÇÃO Nº. (*) - ENVELOPE Nº. 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA LICITANTE 
(*) Completar com o número da licitação 

9.1.3. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO poderão ser entregues pessoalmente na sede da 
Ceasa/DF ou enviados por transporte contratado, observando-se o disposto no item 6 quanto à entrega 
dos documentos. 

9.1.3.1. A documentação deverá ser protocolada na Ceasa/DF até o final do prazo de 5 (cinco) 
dias úteis. 
9.2. Os documentos necessários para habilitação poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor público encarregado do 
recebimento da documentação (mediante a apresentação dos originais), ou publicação em órgão da 
imprensa oficial, aceitando-se também autenticação em meios digitais que permitam a conferência on-line 
de sua originalidade (ex: sites de junta comercial, cartórios eletrônicos, sites oficiais de órgãos de classe 
profissional ou de conselhos de fiscalização profissional). 
9.3. A validade de documento extraído via Internet e sua autenticação estará condicionada à 
conferência de seu conteúdo no respectivo endereço. 
9.4. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou 
cópias em papel termossensível (fax), mesmo que autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos 
ou catálogos apenas como forma de ilustração. 
9.5. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos 
requeridos no presente edital e seus anexos. 
9.6. Os documentos deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil, ou para ele vertidos por 
tradutor juramentado, sendo que a tradução não dispensa a apresentação dos documentos em língua 
estrangeira a que se refere. 
9.7. A licitante que abandonar o certame, deixando de apresentar os DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO, será inabilitada e estará sujeita às sanções previstas neste edital. 
9.8. O SICAF substitui os documentos de habilitação que nele constam, exceto quanto aos 
documentos relativos à habilitação técnica, sendo que, caso algum(s) dos documentos expressos no 
SICAF esteja(m) vencido(s), deverá(ão) ser apresentado(s) o(s) documento(s) correspondente(s) 
vigente(s). 
 
 

10. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO EXIGIDOS 
10.1. Para comprovar a habilitação jurídica, a licitante deverá apresentar: 

10.1.1. Cópia da Cédula de Identidade, caso a licitante seja pessoa física; 

10.1.2. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

10.1.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada 
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial 
da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

10.1.4. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja aceitação 
ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

10.1.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

10.1.6. No caso de sociedade cooperativa, se permitida a sua participação no certame: ata de 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na 
Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o 
registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

10.1.7. Cópia do enquadramento como empresa de pequeno porte ou microempresa 
autenticada pela Junta Comercial, se for o caso e se não tiver sido apresentada em momento anterior do 
certame; 

10.1.8. Declaração de enquadramento como empresa de pequeno porte ou microempresa, se 
for o caso e se não tiver sido apresentada em momento anterior do certame; 

10.1.9. 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 exigir; 

10.1.10. Em relação às licitantes cooperativas será, ainda, exigida a seguinte documentação, 
se permitida a sua participação no certame e caso o objeto seja a execução de obra ou serviços: 

a) a relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que 
executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados 
na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 
6º da Lei n. 5.764 de 1971; 

b) a declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos 
cooperados indicados; 

c) a comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do 
serviço; 

d) o registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107; 

e) a comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão 
o contrato; 

f) os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: 
• ata de fundação;  
• estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;  
• regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia;  
• editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias;  
• três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou 

nas reuniões seccionais; e  
• ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação; e 
• a última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764/71 

ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador. 
10.2. Para comprovar a habilitação técnica, a licitante deverá apresentar: 

10.2.1. Certidão de registro da pessoa jurídica no conselho competente, conforme referido no 
Anexo I – Termo de Referência ou Projeto Básico; 

10.2.2. Declaração da licitante de conhecimento e/ou vistoria técnica do local onde serão 
executados os serviços, conforme modelo em anexo ou Atestado de Visita, a ser emitido por 
representante da Ceasa/DF, o que deve ser verificado no Anexo I; 

10.2.3. Declaração da licitante (conforme modelo em anexo) de que possui suporte 
técnico/administrativo, aparelhamento, instalações e condições adequadas, bem como pessoal qualificado 
e treinado, disponíveis para a execução dos serviços objeto desta licitação e indicação do Responsável 
Técnico pela execução da obra ou serviço, com ensino superior na área referida no Anexo I o qual deverá 
ser o responsável em todas as fases do procedimento licitatório e da execução contratual; 

10.2.3.1. O profissional indicado como responsável técnico deverá participar da obra ou 
serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissional de experiência equivalente ou 
superior, desde que aprovada pelo gestor do contrato. 

10.2.4. Se exigido no Anexo I, prova do responsável técnico do objeto da licitação pertencer ao 
quadro funcional da licitante, na data prevista para a entrega da proposta, por uma das seguintes formas: 
no caso de sócio ou diretor da empresa, através de contrato social ou estatuto social em vigor, 
acompanhado de prova da diretoria em exercício; no caso de empregado, mediante cópia da Carteira de 
Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou de contrato de prestação de serviços, celebrado de acordo com 
a legislação civil comum, podendo este ter sua eficácia condicionada a adjudicação do objeto à licitante; 

10.2.5. Se o responsável técnico indicado para o objeto da licitação não pertencer ao quadro 
funcional da licitante, a licitante poderá apresentar declaração firmada pelo mesmo e pelo representante 
legal da licitante informando de que ele, responsável técnico, se dispõe a fazer parte do quadro funcional 
da licitante por conta da execução contratual. 
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10.2.5.1. Caso o licitante seja sociedade cooperativa, os responsáveis técnicos e/ou 
membros da equipe técnica de que trata esse subitem devem ser cooperados, demonstrando-se tal 
condição através da apresentação das respectivas atas de inscrição, da comprovação da integralização 
das respectivas quotas-partes e de três registros de presença desses cooperados em assembleias gerais 
ou nas reuniões seccionais, bem como da comprovação de que estão domiciliados em localidade 
abrangida na definição do artigo 4°, inciso XI, da Lei n° 5.764, de 1971; 

10.2.6. Se exigido no Anexo I, comprovação da qualificação técnica- profissional do 
responsável técnico através de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado 
devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, se possível, comprovando que o 
profissional é detentor de responsabilidade técnica por execução de obras ou serviços similares de 
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior aos descritos no Anexo I; 

10.2.6.1. O atestado deve ser apresentado acompanhado da correspondente Certidão de 
Acervo Técnico – CAT emitidas pelo respectivo conselho de fiscalização profissional. 

10.2.7. Se exigido no Anexo I, comprovação da qualificação técnica- operacional da licitante 
através de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente registrados 
nas entidades profissionais competentes, se possível, comprovando que a licitante já executou obras ou 
serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior aos descritos no 
Anexo I; 

10.2.8. Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, se exigido no Anexo I. 
10.3. Para comprovar a habilitação econômico-financeira, a licitante deverá apresentar: 

10.3.1. Para licitante pessoa física: Certidão Negativa de execução patrimonial, expedida no 
domicílio da pessoa física, com data de emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias anteriores à 
data prevista para o recebimento da documentação da habilitação; 

10.3.2. Certidão negativa de falência, insolvência e concordatas deferidas antes da vigência da 
Lei federal nº 11.101/2005, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão 
não superior a 30 (trinta) dias anteriores à data prevista para o recebimento da documentação da 
habilitação; 

10.3.3. Capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor da 
proposta da licitante; 
10.4. Para comprovar a habilitação de regularidade fiscal e trabalhista, a licitante deverá 
apresentar: 

10.4.1. Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), caso a licitante seja pessoa 
física; 

10.4.2. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do 
estabelecimento da contratante, sede ou filial, conforme o caso, se pessoa jurídica; 

10.4.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da 
União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da 
Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional; 

10.4.4. Prova de regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, mediante apresentação da 
Certidão de Situação Fiscal, independente da localização da sede ou filial da licitante; 

10.4.5. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), 
mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS-CRF, expedido pela Caixa Econômica 
Federal na sede da licitante; 

10.4.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

10.4.7. Declaração de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a 
partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme 
modelo em anexo. 
10.5. Na falta de consignação do prazo de validade nos documentos referentes à Regularidade 
Fiscal e Trabalhista, exceto subitens 10.4.1 e 12.4.2, e nos documentos referidos nos subitens 10.3.1 e 
10.3.2 serão eles havidos por válidos pelo prazo de 30 (trinta) dias contados da data de sua emissão. 
10.6. Tratando-se de empresa enquadrada como microempresas ou empresa de pequeno porte, 
observar-se-á o seguinte: 
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10.6.1. Deverá apresentar os documentos de habilitação, mesmo que estes apresentem 
alguma restrição relativa à regularidade fiscal e trabalhista, sob pena de inabilitação. 

10.6.2. Se for apresentado algum documento com restrição quanto à regularidade fiscal e 
trabalhista, terá a empresa assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da declaração de 
vencedora da licitação, para apresentar à CPL, as respectivas certidões negativas ou positivas com efeito 
de certidão negativa. 

10.6.3. A não regularização da documentação implicará decadência do direito à contratação, 
sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste edital, podendo a Ceasa/DF retomar a licitação 
com a convocação da segunda classificada, e assim sucessivamente. 

10.6.4. O SICAF regular e sem pendências impeditivas, no CNPJ do licitante, supre eventual 
ausência dos documentos nele referendados. Se o SICAF apresentar alguma restrição, o licitante poderá 
apresentar certidão oficial que supra eventual restrição do SICAF.  
 
 

11. DA ANÁLISE E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
11.1. Na análise dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, é facultado à CPL relevar omissões 
puramente formais nos documentos e promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a 
instrução do procedimento licitatório, ou solicitar esclarecimentos adicionais à licitante, que deverão ser 
respondidos no prazo de 2 (dois) dias úteis. 
11.2. Se os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO não estiverem completos e corretos, ou 
contrariarem qualquer dispositivo deste edital e seus anexos, mesmo após as diligências mencionadas no 
subitem anterior, a CPL considerará a licitante inabilitada. 
11.3. No caso de inabilitação da primeira classificada, serão requeridos, com prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO da participante subsequente, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital. 
11.4. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, a licitante será declarada 
vencedora do certame e, não havendo interposição de recurso, a Comissão encaminhará o processo à 
Presidência da Ceasa/DF, que deliberará acerca da adjudicação do objeto à vencedora e da homologação 
da licitação. 
11.5. A intimação da decisão de habilitação ou inabilitação da licitante será feita por mensagem 
eletrônica e no site da Ceasa/DF, aba licitações. 
 
 

12. DOS RECURSOS 
12.1. O procedimento licitatório terá fase recursal única. 
12.2. Os recursos serão apresentados à CPL no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a publicação 
do resultado da habilitação e contemplarão, além dos atos praticados nessa fase, aqueles praticados em 
decorrência do julgamento e da verificação de efetividade das propostas. 
12.3. O recurso deverá ser interposto por escrito e protocolado na Ceasa/DF, no endereço 
informado no item 6, no dias de regular funcionamento da instituição, via de regra de segunda a sexta-
feira, das 8h às 17h. 
12.4. Admitir-se-á a interposição de recursos por mensagem eletrônica, devendo o conteúdo 
recursal ser enviado para a CPL, no e-mail oficial licitacoes@ceasa.df.gov.br, em formato PDF contendo a 
assinatura digital/escaneada do representante legal da licitante. O conteúdo digital deverá ser enviado no 
mesmo prazo para o recebimento físico dos recursos, inclusive quanto ao horário final de recebimento via 
protocolo, devendo o licitante certificar-se do recebimento de seus recursos. 
12.5. O recurso terá efeito suspensivo. 
12.6. Transcorrido o prazo recursal o recurso deverá ser julgado pela CPL por meio de parecer 
fundamentado. 
12.7. O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
12.8. O resultado do julgamento do recurso será publicado no portal da Ceasa/DF na internet e 
comunicado aos licitantes via endereço eletrônico. 
12.9. Os autos do procedimento licitatório permanecerão com vistas às licitantes interessadas na 
Seção de Licitações da Ceasa/DF - SELIC 
 
 
 

13. DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO OU REVOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO 

mailto:licitacoes@ceasa.df.gov.br
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13.1. Concluída as etapas de julgamento de preço e de habilitação documental, e julgados 
eventuais recursos, a presidência da Ceasa/DF fará a adjudicação do objeto da licitação à licitante 
vencedora e homologará a licitação. 
13.1.1. A homologação do resultado implica a constituição de direito relativo à celebração do contrato em 
favor da licitante vencedora. 
13.2. Além das hipóteses previstas no § 3º do art. 57 da Lei n°. 13.303/2016, e no inciso II do § 2° 
do art. 75 da mesma lei, a presidência da Ceasa/DF poderá revogar a licitação por razões de interesse 
público decorrentes de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-la por 
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do 
procedimento viciado. 

13.2.1. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, bem 
como induz à anulação do contrato dela decorrente. 

13.2.2. Depois de iniciada a fase de apresentação de propostas, a revogação ou a anulação da 
licitação somente será efetivada depois de se conceder às licitantes o exercício do direito ao contraditório 
e à ampla defesa. 

13.2.3. Da decisão que anular ou revogar a licitação, observado o disposto no subitem anterior, 
caberá recurso administrativo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
13.3. Concluídas as etapas anteriores, e realizadas a adjudicação e a homologação do 
procedimento licitatório, a adjudicatária será convocada para comparecer na Ceasa/DF, no prazo de 10 
(dez) dias úteis a contar do recebimento, a fim de assinar o termo de contrato correspondente e 
apresentar os documentos exigidos, sob pena de decadência do direito à contratação e de aplicação das 
sanções pertinentes à inexecução total previstas na minuta de TERMO DE CONTRATO em anexo, 
podendo o mesmo ser prorrogado por uma única vez, pelo mesmo período, quando solicitado pela 
licitante durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela presidência da 
Ceasa/DF. 
13.4. A adjudicatária, no ato da assinatura do contrato, prestará garantia no valor correspondente 
ao percentual informado no Anexo I, calculado sobre o valor contratual atualizado, e observará as 
condições previstas no termo de contrato. 
13.5. Se a adjudicatária, no ato da assinatura do termo de contrato, não comprovar que mantém 
as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, sem 
prejuízo das sanções previstas neste edital e nas demais normas legais pertinentes, será facultado à 
presidência da Ceasa/DF: 
• Convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 

mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços atualizados 
em conformidade com este edital e seus anexos; 

• Revogar a licitação. 
13.6. Será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e na internet o resumo do contrato até o 
quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data. 
 
 

14. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 
14.1. A execução do contrato decorrente desta licitação observará o que estabelece a MINUTA 
DO TERMO DE CONTRATO (em anexo). 
14.2. A aceitação ou a negação de subcontratação, total ou parcial, será disciplinada no Anexo I – 
Termo de Referência. 
 
 

15. DAS OBRIGAÇÕES BASILARES DA CONTRATADA 
15.1. A CONTRATADA deve, além de outras obrigações explicitadas no Termo de Referência / 
Projeto Básico: 
15.2. Executar o objeto no tempo, lugar e forma estabelecidos neste edital e seus anexos. 
15.3. Proceder à imediata substituição do bem com defeito, nos termos descritos no Anexo I – 
Termo de Referência, por outro em perfeito estado, sem ônus para a CEASA/DF e sem a interrupção dos 
serviços contratados. 
15.4. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de 
sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja 
satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação. 
15.5. Indicar preposto, por ocasião da assinatura do contrato, objetivando prestar esclarecimentos, 
receber e resolver reclamações, acordar a respeito, dentre outras atribuições, durante a vigência do 
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contrato. 
 
 

16. DAS OBRIGAÇÕES BASILARES DA CONTRATANTE/CEASA/DF 
16.1. Fiscalizar o cumprimento das obrigações no que se refere ao objeto, através de servidor 

designado ao qual competirá o perfeito acompanhamento do objeto contratado. 
16.2. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a fiel execução 

do contrato. 
16.3. Notificar a contratada, por escrito, a ocorrência de eventuais falhas, irregularidades ou 

imperfeições, fixando prazo para sua correção no decorrer da execução do contrato. 
16.4. Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com as normas orçamentárias financeiras em vigor. 
16.5. Designar, empregado para atuar como Executor do Contrato, o qual desempenhará uma 
efetiva fiscalização da execução do contrato a ser assinado entre a CEASA/DF e a empresa contratada, 
bem como praticar todos os atos necessários ao exercício desse dever-poder administrativo. 
16.6. Em obediência à Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho (TST), a CEASA/DF esclarece 
que é VEDADO à Administração Pública ou a seus servidores praticar atos de ingerência na 
administração da contratada. Assim, não haverá poder de mando da CEASA/DF sobre os empregados da 
contratada. Todo o contato será feito somente aos prepostos ou aos responsáveis por ela (empresa 
contratada) indicados. Ademais, é vedado também à CEASA/DF direcionar a contratação de pessoas 
para trabalhar nas empresas contratadas, assim como promover ou aceitar o desvio de funções dos 
trabalhadores da contratada mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no 
objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado. Por fim, 
também é vedado à CEASA/DF considerar os trabalhadores da contratada como colaboradores eventuais 
do próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de 
diárias e passagens. 
 
 

17. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
17.1. Com o intuito de atender às premissas estabelecidas pela Lei 4770/2012, que trata das 
licitações sustentáveis no âmbito da Administração do GDF, e às premissas da Instrução Normativa nº 01, 
de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade 
ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal, a 
execução do serviço e os bens fornecidos/materiais ora licitados devem atender aos seguintes critérios de 
sustentabilidade ambiental: 
17.2. A todos os materiais recolhidos devem ser dados a correta destinação final de resíduos 
eventualmente gerados durante a execução contratual; 
17.3. Devem ser observados os requisitos ambientais na obtenção de certificação dos órgãos 
competentes como adequações de serviços sustentáveis, ou de menor impacto ambiental em relação à 
destinação final dos mesmos; 
17.4. Na produção dos bens/materiais a serem eventualmente adquiridos pela prestadora de 
serviços (tipo uniformes ou elementos acondicionantes de lixo), deve ser levada em conta a utilização de 
materiais reciclados, reutilizados e biodegradáveis e que, quando possível, sejam feitos de matéria-prima 
renovável; 
Parágrafo Único: poderá ser exigido do vencedor do certame a apresentação de certificação emitido por 
instituição pública oficial ou instituição credenciada que ateste que o serviço fornecido cumpre o disposto 
da Instrução Normativa n.º 1, de 19 de janeiro de 2010 do MPOG. 
 
 

18. DAS SANÇÕES 
18.1. O licitante será sancionado com o impedimento de contratar com a Ceasa/DF e a ele será 

imputada a aplicação de multa de 25% do valor estimado para a contratação, sem prejuízo das 
demais cominações legais nos seguintes casos: 

a) Cometer fraude fiscal; 
b) Apresentar documento falso; 
c) Fizer declaração falsa; 
d) Comportar-se de modo inidôneo; 
e) Não assinar o contrato no prazo estabelecido; 
f) Deixar de entregar a documentação exigida no certame; 
g) Não mantiver a proposta. 
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18.2. para os fins do item 18.1.d, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 
94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93. 

18.3. O valor de referência da multa informado no item 18.1 pode ser abaixado até o limite inferior de 
15%, devendo, em caso de valor menor que 25%, ser decidido exclusivamente pela presidência 
da Ceasa/DF conforme a proporcionalidade dos danos incorridos no procedimento licitatório. 

18.4. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Ceasa/DF poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 
ao contratado as seguintes sanções: 

a) I - advertência; 
b) II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 
c) III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

entidade sancionadora, por prazo não superior a 2 (dois) anos. 
• § 1

o
  Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 

responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Ceasa/DF ou será cobrada judicialmente. 

• § 2
o
  As sanções previstas nos incisos I e III do caput poderão ser aplicadas juntamente com 

a do inciso II, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser 
apresentada no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

 
 

19. DISPOSIÇÕES FINAIS 
19.1. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
19.2. As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Ceasa/DF não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução 
ou do resultado do processo licitatório. 
19.3. A participação na licitação implica plena aceitação, por parte da licitante, das condições 
estabelecidas neste instrumento convocatório e seus anexos, bem como da obrigatoriedade do 
cumprimento das disposições nele contidas. 
19.4. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Ceasa/DF, o princípio da 
isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
19.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Ceasa/DF. 
19.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento da 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do 
interesse público. 
19.7. Em caso de divergência entre disposições deste edital e de seus anexos ou demais peças 
que compõem o processo, prevalecerão as deste edital. 
19.8. Havendo irregularidades neste instrumento ou nos atos da CPL que atentem contra a 
legalidade licitatória, é facultado acionar a Ouvidoria do GDF, no telefone 0800.644.9060 
19.9. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei n. 
13.303/2016 e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis. 
19.10. Fica eleito o Foro da Comarca de Brasília-DF, para dirimir questões relativas ao presente 
edital, com exclusão de qualquer outro. 
19.11. Fazem parte deste edital: 
 
 

I. TERMO DE REFERÊNCIA ou PROJETO BÁSICO 

II. MINUTA DO TERMO DE CONTRATO 

III. MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

IV. MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE OU MICROEMPRESA 

V. MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

VI. MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E VISTORIA TÉCNICA 

VII. MODELO DE DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL E 
INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO 

VIII. MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 
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IX. DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS 

X. DEMONSTRATIVO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS – BDI 

XI. DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS 

XII. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
 
 

Brasília – DF, XX de XXXXXX de 201X 
 
 

Fulano de Tal 
Matricula XXXXXX 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO 
 
 
 
 
 
 
 
 

A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA DEMANDANTE DA LICITAÇÃO 
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MINUTA DO TERMO DE CONTRATO 
 

 
 
 
 

A SER ELABORADA PELA ASSESSORIA JURÍDICA DA CEASA/DF 
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ANEXO III 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
 
 
OBRA/SERVIÇO:    
Edital de Licitação nº. /   
 
 
    (Razão social da empresa), inscrita no 
CNPJ nº  , e-mail  , por intermédio de seu (sua) representante 
legal, o 
(a) Sr. (a)   , portador(a) da Carteira de Identidade nº 
  e do CPF nº  , DECLARA,, sob as penas da Lei, 
que cumpre, plenamente, os requisitos de habilitação exigidos no procedimento licitatório referenciado. 
 
 
Igualmente, declara sob as penas da lei, que a Empresa não está incursa em nenhum dos impedimentos 
elencados no item 3 do edital da licitação referenciada. 
 
 
Finalizando, declara que tem pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e 
que concorda plenamente com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos. 
Local e data. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 

FIRMA LICITANTE/CNPJ ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO IV 

MODELO DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE 

 
 
 
 
 
 
    (Razão social da empresa), inscrita no 
CNPJ nº  , e-mail  , por intermédio de seu (sua) representante 
legal, o 
(a) Sr. (a)    ,portador(a) da Carteira de Identidade nº 
   e do CPF nº  , DECLARA, para fins do disposto 
neste Edital, sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada: 
 
( ) MICROEMPRESA, conforme o inciso I do art.3º da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006. 
 
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 123, 
de 14 de dezembro de 2006.  
 
Declara, ainda, que a empresa não se enquadra em nenhuma das hipóteses descritas no § 4º do art. 3º 
da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 
 
 
Local e data. 
 
 
Atenciosamente, 
 

 
FIRMA LICITANTE/CNPJ ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO V 
MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

 
OBRA/SERVIÇO:    
 
Edital de Licitação nº. /   
 
 
PROPONENTE: 
CNPJ/MF DO PROPONENTE: ENDEREÇO DO PROPONENTE: 
FONE: EMAIL: 
NOME E CPF DO REPRESENTANTE LEGAL PROPONENTE: 
 
O valor global da proposta inicial é de R$ (  ),  
sendo R$         (  ) referente ao total de mão  de obra e   
R$          (   ) referente ao total dos materiais, sendo 
utilizado % de BDI/Materiais,     % de BDI/Serviços e     % de Encargos Sociais, conforme detalhamento 
analítico abaixo. 
 
 
O prazo de validade desta proposta é de   dias. 
 
Declaramos expressamente que o preço proposto compreende todas as despesas concernentes à 
execução das obras e/ou serviços projetados e especificados, com o fornecimento dos materiais e mão-
de-obra, encargos sociais, ferramental, equipamentos, benefícios e despesas indiretas, assistência 
técnica, licenças inerentes a especialidade e tributos e tudo o mais necessário à perfeita e cabal execução 
da obra e ou serviço. 
 
Declaramos que nos responsabilizamos pela execução dos serviços e pela fiel observância das 
especificações técnicas. 
 
Declaramos, ainda, que temos pleno conhecimento e concordamos que, em caso de eventual 
necessidade de aditamentos durante a execução do objeto acima especificado e para os itens não 
previstos na Planilha Demonstrativo da Composição do Custo Unitário deste licitante, serão utilizados os 
preços contidos na Planilha de Preços Unitários Ceasa/DF (em Anexo ) devidamente ajustados ao 
desconto ofertado nesta licitação e atualizados conforme o critério estabelecido no termo de contrato. 
 
Finalmente, declaramos que a Planilha Demonstrativo da Composição do Custo Unitário deste licitante e a 
Planilha de Preços Unitários da Ceasa/DF foram disponibilizadas em meio eletrônico juntamente com o 
edital da presente licitação e que não serão processadas quaisquer alterações indevidas nos códigos e 
dados constantes das planilhas. 
 
 
Local e data. 
 
Atenciosamente, 
 

FIRMA LICITANTE/CNPJ ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO VI 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E VISTORIA TÉCNICA 
 
 
 
OBRA/SERVIÇO:    
Edital de Licitação nº. /   
 
 
Declaro, para os devidos fins, que tenho conhecimento do local onde se realizarão as obras e/ou serviços, 
responsabilizando-me pela execução dos mesmos e pela fiel observância da execução do objeto de 
acordo com os projetos, memoriais e especificações técnicas, detalhes, catálogo de componentes e 
planilha orçamentária.  
Declaro, também, a concordância com os quantitativos, bem como demais elementos técnicos fornecidos 
pela Ceasa/DF e, aceito, como sendo válida a situação em que se encontra o local para a realização do 
objeto desta licitação e pelo cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas. 
 
 
Local e data. 
 
 
Atenciosamente, 
 

 
FIRMA LICITANTE/CNPJ ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO VII 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL E INDICAÇÃO DE 
RESPONSÁVEL TÉCNICO 

 
OBRA/SERVIÇO:    
Edital de Licitação nº. /   
 
 
Declaro, para os devidos fins, que possuo suporte técnico/administrativo, aparelhamento, instalações e 
condições adequadas, bem como pessoal qualificado e treinado, disponíveis para a execução dos 
serviços objeto desta licitação, dentro do prazo previsto no Cronograma Físico-Financeiro; e informo que o 
Responsável Técnico para a execução da obra em todas as fases do procedimento licitatório e execução 
contratual é o profissional abaixo assinado: 
 
 
RESPONSÁVEL TÉCNICO: 
CREA N.º    
 
 

(assinatura) 
 
Local e data. 
 
 
Atenciosamente, 
 

 
FIRMA LICITANTE/CNPJ ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO VIII 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 

 
 
 
OBRA/SERVIÇO:    
Edital de Licitação nº. /   
 
 
Declaramos não possuir em nosso quadro de pessoal empregados menores de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na 
condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal (Emenda Constitucional nº 20, de 1998). 
 
 
Local e data. 
 
 
Atenciosamente, 
 

 
FIRMA LICITANTE/CNPJ ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO IX 
 

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS 
 
 

Algo a ser elaborado e entregue pelo licitante, nos moldes definidos em edital, junto com a 
proposta de preços se assim for exigido 
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ANEXO X 
 
 

DEMONSTRATIVO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS – BDI 

 
 

Modelo Ceasa/DF - TR 
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ANEXO XI 
 

DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS – ES 
A ser preenchido pelo licitante 

 
OBRA/SERVIÇO:  

ITEM DISCRIMINAÇÃO TOTAL (%) 

1 GRUPO A  

A1 INSS  

A2 SESI  

A3 SENAI  

A4 INCRA  

A5 SEBRAE  

A6 Salário Educação  

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho  

A8 FGTS  

A9 SECONCI  

 SUBTOTAL GRUPO A  

 GRUPO B  

B1 Repouso Semanal Remunerado  

B2 Feriados  

B3 Auxílio - enfermidade  

B4 13º Salário  

B5 Licença Paternidade  

B6 Faltas Justificadas  

B7 Dias de Chuvas  

B8 Auxílio Acidente de Trabalho  

B9 Férias Gozadas  

B10 Salário Maternidade  

 SUBTOTAL GRUPO B  

 GRUPO C  

C1 Aviso Prévio Indenizado  

C2 Aviso Prévio Trabalhado  

C3 Férias Indenizadas  

C4 Depósito Rescisão sem Justa Causa  

C5 Indenização Adicional  

 SUBTOTAL GRUPO AC  

 GRUPO D  

D1 Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B  

D2 Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 
Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 

 

 SUBTOTAL GRUPO D  

 
TOTAL  A + B + C + D ( % ) 
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ANEXO XII 
 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
 

A ser detalhado conforme termo de referência 
 
 
 


