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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Comissão de locação de imóvel para instalação da SEDUH e CODHAB

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO n° 01/2021

PROCESSO n° 00390-00006659/2020-67

 

Nos termos da Lei n° 8.666/93, do Decreto n° 33.788/2012, Parecer Norma�vo n° 949/2012 - PROCAD/PGDF alterado pelo Parecer n° 607/2015 -
PRCON/PGDF, torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e
Habitação do Distrito Federal - SEDUH/DF, realizará chamamento público, com vistas a a locação de imóvel não residencial para abrigar esta Secretaria, mediante
coleta de propostas técnicas de imóvel comercial que atenda aos requisitos mínimos especificados neste Edital e seus Anexos.

Data Limite para a Entrega da Documentação: 15 (quinze) dias úteis após a publicação deste Edital.

 

1. DO OBJETO

1.1. Trata-se o presente Edital de prospecção do mercado imobiliário de Brasília/DF, visando a locação de imóvel não residencial que atenda às
necessidades da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal - SEDUH/DF, conforme especificações e condições apresentadas
neste documento e em seus Anexos.

 

2. DO OBJETIVO E JUSTIFICATIVA

2.1. Em conformidade com a jus�fica�va apresentada no Item 2 do Projeto Básico, anexo a este Edital, a pretensa contratação tem por obje�vo,
descrever detalhadamente as necessidades que demandam a locação de imóvel para desempenho das a�vidades administra�vas dos servidores da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal - SEDUH/DF na área central de Brasília, em termos de localização, dimensão, �pologia da
edificação e des�nação, entre outros elementos �sicos, de modo a abrigar, em uma única edificação, todos os servidores e funcionários.

2.2. Delineamos que a necessidade de mudança da sede da SEDUH é iminente e devidamente necessária, tendo em vista os seguintes fatores:

a) Falta de espaços cole�vos como auditório e salas de reunião;

b) Falta de acessibilidade para Portadores de Necessidades Especiais - PNE´s, o que viola flagrantemente os norma�vos que tratam da matéria;

c) Ausência de espaços �sicos para acomodação das unidades administra�vas que compõem a estrutura da Secretaria;

d) Ausência de espaços apropriados e específicos para almoxarifado e bens patrimoniais (conforme rege a legislação vigente);

e) Ausência de espaço �sico para acomodar e instalar a unidade de Gestão de Pessoas, cujas pastas funcionais dos servidores encontram-se em local
inapropriado (em local aberto, de acesso livre e sem segurança);

f) Banheiros insuficientes para atendimento do quan�ta�vo de servidores e colaboradores da Pasta, entre outros diversos fatores que não atendem
as necessidades dos órgãos e a sua manutenção no espaço, fazendo-se necessária uma busca por outro imóvel.

2.3. Cabe observar que a busca de um novo imóvel obje�va permi�r ao portador de necessidades especiais e aos idosos um acesso sem dificuldades às
dependências da SEDUH.

2.4. Por conseguinte, observamos o teor do O�cio nº 6563/2020 - SEEC/GAB (49020834), advindo da Secretaria de Estado de Economia, o qual informa que
"atualmente não há imóvel edificado desocupado pertencente ao Distrito Federal na área pretendida pela unidade".

2.5. Dessa forma, prosseguiu-se ao estudo das necessidades de espaço �sico e que, adicionado à carência de espaço �sico nas dependências da SEDUH,
ensejam na obtenção de edificação a ser alugada, em caso de obtenção de propostas que atendam aos critérios definidos neste documento.

2.6. Destacamos que, atualmente, a força de trabalho da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal - SEDUH/DF, é
composta por 487 servidores, 29 estagiários, 08 reeducandos da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal e 40 colaboradores terceirizados que
envolvem o serviço de limpeza e conservação, brigadista e vigilância patrimonial, totalizando 564 (quinhentos e sessenta e quatro) pessoas.

 

3. DA FUNDAMENTAÇAO LEGAL

3.1. A contratação em tela encontra amparo nas seguintes legislações:

3.1.1. Contratação direta com fundamento no Inciso X, do Art. 24, da Lei Federal nº 8.666/1993;

3.1.2. Lei Distrital nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000 (que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida e dá outras providências);

3.1.3. Decreto Distrital nº 33.788, de 13 de julho de 2012 (dispõe sobre os procedimentos para a locação de imóveis por órgãos da Administração Direta
e Indireta do Distrito Federal e dá outras providências);

3.1.4. Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores e outras normas vigentes.

3.2. As especificações técnica do objeto encontram se elencadas nos Itens 5, 6 e 7 do Projeto Básico, Anexo I deste Edital.

3.3. Da Formalização Descentralizada:

3.3.1. Em consonância com o disposto no ar�go 1° do Decreto nº 33.942, de 11 de outubro de 2012, in verbis:

Art. 1º Ficam excluídos do regime de centralização das licitações de compras, obras e serviços de que trata o art. 2º da Lei nº 2.340, de 12 de abril
de 1999, com redação dada pela Lei nº 2.568, de 20 de julho de 2000, os procedimentos licitatórios de interesse da Secretaria de Estado de
Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal.

 

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
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4.1. O proponente deverá apresentar a proposta de locação em conformidade com o modelo disposto no Anexo I do Projeto Básico - Modelo de
Apresentação de Proposta de Preço do Projeto Básico.

4.2. A proposta de locação deverá ser apresentada sem emendas, rasuras, correção por corre�vo líquido e similares ou entrelinhas nos campos que
envolvem valores, quan�dades e prazos, que possam comprometer a sua interpretação.

4.3. Deverá constar da proposta de locação o valor mensal do aluguel e o valor total para 24 (vinte e quatro) meses, no qual deverão estar computados
todos os custos necessários para a realização do objeto da locação, bem como os impostos, contribuições sociais, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais, garan�as, taxas, emolumentos, seguros, exigências de adequação previstas nesta convocação e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o
contrato.

4.4. A proposta de locação deverá indicar o prazo para a entrega das chaves.

4.5. A proposta de locação deverá estar assinada pelo proprietário ou por procurador com poderes para a prá�ca especifica do ato, devidamente
comprovada por procuração par�cular.

4.6. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação da proposta de locação acarretará, necessariamente, a aceitação total das
condições previstas neste Instrumento Convocatório.

4.7. A proposta comercial deverá ter validade mínima de 180 (cento e oitenta) dias. Não havendo indicação, será considerada como tal.

4.8. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal - SEDUH/DF reserva-se o direito de visitar os imóveis ofertados ou
solicitar informações complementares, razão pela qual os PROPONENTES deverão fazer constar da proposta de locação os números de telefone e o nome das pessoas
que possam tratar da visitação e fornecer os dados solicitados sob pena de excluir do rol de habilitados aqueles que não fornecerem os dados requeridos nos prazos
es�pulados.

4.9. A proposta deve conter o detalhamento dos serviços prestados pelo condomínio, se for o caso.

4.10. As propostas serão recebidas até às 18 horas, horário de Brasília, no prazo de 15 (quinze) dias úteis após a publicação deste Edital, no endereço: SCS
Quadra 06 Bloco A Lotes 13/14 - Bairro Asa Sul - CEP 70306918 - Brasília/DF, pessoalmente ou enviada tempes�vamente por via postal, em envelope lacrado e
iden�ficado da seguinte forma: “Comissão de Locação de Imóvel - Proposta".

4.11. Não será considerada proposta protocolizada após a data e horário limites constantes do subitem anterior.

4.12. A proposta de locação deverá vir acompanhada dos seguintes dados ou documentos rela�vos ao imóvel: 

4.12.1. Cópia auten�cada do Habite-se do imóvel; 

4.12.2. Cópia auten�cada do registro do imóvel no cartório de Registro de imóveis;

4.12.3. Contrato da Imobiliária, se for o caso;

4.12.4. Convenção condominial e o valor do condomínio proporcional à área a ser locada, contendo a descrição dos serviços a serem prestados pelo
condomínio, caso haja existência de condomínio legalmente formado;

4.12.5. Endereço do imóvel;

4.12.6. Número de pavimentos;

4.12.7. Área total do imóvel, detalhando a área ú�l, a área de expediente e a área comum, a qual deverá ser devidamente discriminada;

4.12.8. Fotos do imóvel (fachada, laterais e interna por pavimento);

4.12.9. Informação acerca da disponibilidade de vagas de estacionamento;

4.12.10. Cópia auten�cada da cer�dão de matrícula do imóvel, comprovando a propriedade do bem; 

4.12.11. Declaração atestando que não pesa, sobre o imóvel, qualquer impedimento de ordem jurídica capaz de colocar em risco a locação, ou, caso exista
algum impedimento, prestar os esclarecimentos, cabíveis, inclusive com a juntada da documentação per�nente, para fins de avaliação por parte da comissão
designada; e

4.12.12. Croquis ou plantas baixas dos pavimentos e fachadas.

 

5. DA HABILITAÇÃO

5.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do Proponente, a SEDUH verificará o eventual descumprimento das condições de
par�cipação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a par�cipação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

5.1.1. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF;

5.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS; e

5.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administra�va.

5.2. Comprovação da Habilitação Jurídica:

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

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

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

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

5.3.  Regularidade Fiscal e Trabalhista:

5.3.1. Registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;

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

5.3.3. Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal ou Distrital, do domicílio ou sede da licitante;



08/02/2021 SEI/GDF - 55588507 - Edital

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=63756840&infra_sistema=… 3/17

5.3.4. Prova de regularidade com a Fazenda Federal por meio da Cer�dão Conjunta Nega�va de Débitos rela�vos aos Tributos Federais,
inclusive contribuições previdenciárias, e a Divida A�va da União, expedida pelo Ministério da Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil (Portaria
Conjunta RFB/PGFN nº 1.751/2014);

5.3.5. Para as empresas com sede e/ou domicílio fora do Distrito Federal, Cer�dão Nega�va de Débitos ou Cer�dão posi�va com efeito de nega�va,
emi�da pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal-SEEC/DF, em plena validade, que poderá ser ob�da através do
site www.fazenda.df.gov.br. (inteligência do art. 173, da LODF);

5.3.6. Cer�ficado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal;

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

 

6. DA VISTORIA

6.1. Para fins de aprovação do imóvel a ser locado, será criado um Grupo de Trabalho, com membros da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e
Habitação do Distrito Federal - SEDUH/DF, que irão analisar os documentos, caracterís�cas e localização do imóvel, devendo, necessariamente fazer parte da equipe
um engenheiro civil com registro no CREA-DF ou arquiteto registrado no CAU-DF, com vistas à elaboração de laudo técnico atestando o bom estado de conservação do
imóvel selecionado.

 

7. DO CRITÉRIO DE RECEBIMENTO DO IMÓVEL

7.1. O imóvel precisará estar concluído, devendo ser entregue conforme condições exigidas, caso a proposta seja aceita pela Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal - SEDUH/DF.

7.2. O recebimento do imóvel será condicionado à conferência, avaliações quan�ta�vas/qualita�vas e aceitação final, obrigando-se a Contratada a reparar e
corrigir eventuais vícios, defeitos ou incorreções porventura iden�ficados, na forma na Lei nº 8.666/1993.

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DO LOCADOR

8.1. Entregar o imóvel em excelente estado para o uso que se des�na, bem como lhe garan�r as condições �sicas necessárias e condizentes com as
exigências legais e com as especificações descritas neste Edital, devendo o imóvel estar totalmente desonerado das despesas de água, energia elétrica, telefone,
taxas, impostos e demais débitos do imóvel, que tenha sido gerados até a data da assinatura do Contrato.

8.2. O imóvel deverá estar em perfeitas condições de uso para os fins a que se des�na, bem como deverá garan�r as condições �sicas para o bom
funcionamento da sede, durante a vigência do Contrato.

8.3. Fornecer declaração atestando que não pesa sobre o imóvel qualquer impedimento de ordem jurídica capaz de colocar em risco a locação, ou, caso
exista algum impedimento, prestar os esclarecimentos cabíveis, inclusive com a juntada da documentação per�nente, para fins de avaliação por parte da
Administração.

8.4. Manter sempre vigente o seguro correspondente à edificação do prédio.

8.5. O LOCADOR deverá contratar, às suas expensas, seguro obrigatório do imóvel incluindo: cobertura básica simples (compreende as coberturas de
incêndio, queda de raio dentro do terreno segurado e explosão de qualquer natureza) e cobertura básica ampla (compreende coberturas para quaisquer eventos que
possam causar danos materiais ao imóvel segurado, exceto os expressamente excluídos; (O Decreto Lei n° 73/66 e a Lei n° 10.406/2002 estabeleceram que é
obrigatória a contratação de seguro, para a edificação ou o conjunto de edificações, abrangendo todas as unidades autônomas e partes comuns, de seguro contra o
risco de incêndio ou destruição, total ou parcial).

8.6. Responsabilizar-se por danos ou prejuízos causados à locatária ou a terceiro pela ação ou omissão de seus empregados ou prepostos; reparar, corrigir,
remover, reconstruir ou subs�tuir, às suas expensas, no total ou em parte, vícios, defeitos ocorridos no imóvel, a critério da Administração.

8.7. Permi�r adaptação do layout às necessidades de ambientes e áreas da SEDUH, a fim de proporcionar o funcionamento adequado dos serviços dos
citados órgãos.

8.8. Fornecer à Locatária descrição minuciosa do estado do imóvel, quando de sua vistoria para entrega, com expressa referência aos eventuais defeitos
existentes.

8.9. Fornecer à Locatária recibo discriminado das importâncias pagas, vedada à quitação genérica.

8.10. Pagar as taxas de administração imobiliária, se houver, e de intermediações, nestas compreendidas as despesas necessárias à aferição da idoneidade do
pretendente.

8.11. Pagar os tributos federais e de competência do Distrito Federal (especialmente Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU e taxa de Limpeza Pública -
TLP) , inclusive as taxas condominiais.

8.12. Pagar as despesas extraordinárias de condomínio, entendidas como aquelas que não se refiram aos gastos ro�neiros de manutenção do edi�cio, como:

8.12.1. Obras de reformas ou acréscimos que interessem à estrutura integral do imóvel;

8.12.2. Obras des�nadas a repor as condições de habitabilidade do edi�cio;

8.12.3. Indenizações trabalhistas e previdenciárias pela dispensa de empregados, ocorridas em data anterior ao início da locação;

8.12.4. Instalação de equipamento de segurança e de incêndio, de telefonia, de intercomunicação, de esporte e de lazer; e

8.12.5. Despesas de decoração e paisagismo nas partes de uso comum.

8.13. Entregar, em perfeito estado de funcionamento, os sistemas de condicionadores de ar, combate a incêndio e rede de lógica, bem como o sistema
hidráulico e a rede elétrica, com laudo técnico atestando a adequação, segurança e funcionamento dos equipamentos.

8.14. O LOCADOR deverá manter, durante toda a vigência contratual, às suas expensas, contrato de manutenção do sistema de elevadores, do sistema de ar
condicionado - incluindo manutenção corre�va, preven�va, subs�tuição de peças e equipamentos - e de limpeza do sistema de ar condicionado, incluindo seus
equipamentos, dutos, entradas e saídas de ar, vazamentos de pias, torneiras e sanitários, etc.

8.15. Supervisionar e coordenar os trabalhos das empresas contratadas para realizar serviços no imóvel, assumindo total responsabilidade pela qualidade e
cumprimento dos prazos de execução dos serviços.

8.16. O LOCADOR deverá implantar, manter e executar um Plano de Manutenção, Operação e Controle - PMOC (adotado para o sistema de clima�zação de
condicionadores de ar). Esse Plano deve conter a iden�ficação do estabelecimento que possui ambientes clima�zados, a descrição das a�vidades a serem

http://www.fazenda.df.gov.br/
http://www.fazenda.df.gov.br/
http://www.fazenda.df.gov.br/
http://www.fazenda.df.gov.br/
http://www.tst.jus.br/certidao
http://www.tst.jus.br/certidao
http://www.tst.jus.br/certidao
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desenvolvidas, a periodicidade das mesmas, as recomendações a serem adotadas em situações de falha do equipamento e de emergência, para garan�a de segurança
do sistema de clima�zação e outras de interesse, conforme especificações con�das no Anexo 1 do Regulamento Técnico (Portaria n° 3.523/GM, de 28 de agosto de
1998) e NBR 13971/97 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

8.17. Os equipamentos existentes na edificação que provoquem ruídos devem atender aos parâmetros da NBR 10152 - Níveis de Ruído para conforto
acús�co, devendo o LOCADOR apresentar laudos anuais com as avaliações per�nentes, a fim de comprovar a permanência das condições iniciais estabelecidas.

8.18. No�ficar a LOCATÁRIA, no caso de alienação do imóvel/espaço �sico durante a vigência deste Contrato, para o exercício do direito de preferência na
compra, devendo esta manifestar seu interesse no prazo de até 30 (trinta) dias contados da no�ficação.

8.19. Informar à LOCATÁRIA quaisquer alterações na �tularidade do imóvel, inclusive com a apresentação da documentação correspondente.

8.20. No caso de venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de direitos ou dação em pagamento, o LOCATÁRIO inicialmente terá preferência
para aquisição do imóvel em questão, caso haja interesse da administração em igualdade de condições com terceiros, devendo o LOCADOR dar-lhe conhecimento do
negócio, mediante no�ficação judicial ou extrajudicial, no prazo mínimo de 6 (seis) meses.

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

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

8.23. Abster-se de veicular publicidade ou divulgar qualquer informação acerca das a�vidades objeto deste Edital sem prévia autorização da SEDUH.

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

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

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

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

8.28. Não transferir, total ou parcialmente, os direitos e obrigações vinculados ao respec�vo contrato.

8.29. É obrigação do LOCADOR providenciar o registro do contrato de locação junto a matrícula do imóvel. Ainda, se houver obrigação de pagamento de
despesas de condomínio, em edi�cio no qual existam partes comuns e partes priva�vas, é obrigatória a ins�tuição formal do condomínio edilício por convenção (arts.
1.333 e 1334, Código Civil) ou instrumento equivalente, bem como a prestação de contas em relação aos valores cobrados. Igualmente é conveniente a averbação do
contrato de locação junto à matricula do imóvel no Cartório de Imóveis, com cláusula de vigência em caso de alienação, resguardando-se os direitos reais do locatário
(arts. 8° e 33 Lei n° 8.245/91; Parecer n° 219/2005 - PROCAD/PGDF).

 

9. DAS OBRIGAÇÕES DO LOCATÁRIO

9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Locador, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

9.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor(es) especialmente designado(s), anotando em registro próprio as falhas
detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente
para as providências cabíveis.

9.3. No�ficar o Locador por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso do contrato de locação, fixando prazo para a sua correção.

9.4. Pagar o aluguel, no prazo es�pulado neste Edital.

9.5. Servir-se do imóvel para o uso convencionado ou presumido, compa�vel com a natureza deste e com o fim a que se des�na, devendo conservá-lo como
se seu fosse.

9.6. Realizar vistoria do imóvel, por ocasião da entrega das chaves, para fins de verificação minuciosa do estado do imóvel, fazendo constar do Termo de
Vistoria os eventuais defeitos existentes.

9.7. Res�tuir o imóvel, finda a locação, nas condições em que o recebeu, conforme documento de descrição minuciosa elaborado quando da vistoria para
entrega, salvo os desgastes e deteriorações decorrentes do uso normal.

9.8. Não modificar a forma externa ou interna do imóvel, sem o consen�mento prévio e por escrito do Locador.

9.9. Pagar as despesas de telefone e de consumo de energia elétrica, gás (se houver) e água e esgoto.

9.10. Permi�r a vistoria do imóvel pelo Locador ou por seus mandatários, mediante prévia combinação de dia e hora, bem como admi�r que seja visitado e
examinado por terceiros, na hipótese prevista no Art. 27, da Lei Federal nº 8.245, de 1991.

9.11. Os serviços de limpeza das áreas privavas locadas (escritórios, salas de reunião) são de responsabilidade do Locatário.

9.12. Proporcionar todas as condições para que o Locador possa desempenhar seus serviços de acordo com as determinações deste Edital e do contrato a
ser firmado.

9.13. Facultar acesso, dos prestadores de serviços vinculados ao Locador, às instalações do imóvel, nas áreas as quais esteja prevista a execução de serviços.

9.14. Efetuar o pagamento ao LOCADOR, conforme es�pulado neste Edital.

9.15. Rejeitar no todo ou em parte, os serviços entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo Locador.

9.16. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Locador.

 

10. DA CONTRATAÇÃO EM CASO DE APROVEITAMENTO DO CHAMAMENTO PÚBLICO

10.1. Ainda que haja só uma proposta, a Administração Pública pode fazer a contratação pelo art. 24, X, da Lei n° 8.666/93, desde que observadas as
exigências necessárias.

10.2. As obrigações decorrentes da contratação serão formalizadas por instrumento de Contrato, celebrado entre o Governo do Distrito Federal - GDF, a ser
denominado locatário, e o proponente vencedor, a ser denominado locador, que observará os termos da Lei n° 8.666/1993, e das demais normas per�nentes.
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11. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

11.1. Os pedidos de esclarecimentos a este Edital de Chamamento Público, deverão ser encaminhados, exclusivamente, por meio eletrônico para:
comissaodelocacao@seduh.df.gov.br.

 

12. DA AVALIAÇÃO DO CUSTO DE MERCADO

12.1. O valor mensal para a locação do imóvel não poderá ensejar aumento de despesa, no ato da contratação, o qual ainda deverá coadunar-se com a
avaliação realizada por ins�tuição especializada na área.

12.2. O valor mensal es�mado para a locação é de R$ 173.677,00 (cento e setenta e três mil seiscentos e setenta e sete reais) para uma área mínima de
4.300m² (quatro mil e trezentos metros quadrados), em computar as vagas de garagem necessárias, perfazendo o montante de R$ 4.168.248,00 (quatro milhões,
cento e sessenta e oito mil duzentos e quarenta e oito reais) para o período de 24 meses, excluídas as despesas com as taxas condominiais, impostos/taxas e seguro
incidentes sobre o imóvel, conforme tabela a seguir:

Item Descrição do Objeto Unidade
de Medida Quan�dade Valor Unitário

Es�mado
Valor Mensal

Es�mado
Valor Total Es�m

24 mese

1 Locação de imóvel não residencial que atenda às necessidades da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal - SEDUH/DF. M² 4.300 R$ 40,39 R$ 173.677,00 R$ 4.168.24

 

13.  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1. As obrigações orçamentárias, decorrentes da locação, mensal es�mada é de R$ 173.677,00 (cento e setenta e três mil seiscentos e setenta e sete reais)
para uma área mínima de 4.300m² (quatro mil e trezentos metros quadrados), em computar as vagas de garagem necessárias, perfazendo o montante de R$
4.168.248,00 (quatro milhões, cento e sessenta e oito mil duzentos e quarenta e oito reais) para o período de 24 meses, excluídas as despesas com as taxas
condominiais, impostos/taxas e seguro incidentes sobre o imóvel, serão atendidas com recursos consignados no orçamento da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal – SEDUH, no exercício do ano.

A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

I – Unidade Orçamentária: 

II – Programa de Trabalho: 

III – Natureza da Despesa: 

IV – Fonte de Recursos: 

13.2. Nos exercícios seguintes, as despesas correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas nos respec�vos Orçamentos -Programa. 

 

14. DO PAGAMENTO

14.1. O pagamento será feito de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, mediante a apresentação de
Nota Fiscal/Fatura, liquidada até 30 (trinta) dias de sua apresentação, devidamente atestada pelos Executores do Contrato.

14.2. Para efeito de pagamento, o Locador deverá apresentar os documentos abaixo relacionados:

I – Cer�dão Nega�va de Débitos Rela�vos aos Tributos Federais e à Dívida A�va da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751/14,  observado o Decreto Federal nº 8.302/14;

II –Cer�ficado de Regularidade do Fundo de Garan�a por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente
atualizado, conforme art. 27 da Lei Federal nº 8.036/90 e alterações posteriores;

III – Cer�dão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal/Estadual;

IV – Cer�dão Nega�va de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Cer�dão Posi�va com efeitos de Nega�va, em cumprimento à Lei Federal nº 12.440/11,
visando comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus�ça do Trabalho; e

V - Consulta ao Cadastro Nacional das Empresa Inidôneas e Suspensas - CEIS, Decreto nº 8.420/15.

14.2.1. O não atendimento das determinações constantes acima, implica a abertura de processo administra�vo para rescisão unilateral do contrato pela
Administração Pública, nos termo da Lei Distrital nº 5.087/13;

14.2.2. As cer�dões indicadas nos incisos I, II, III e IV  poderão ser subs�tuídas, total ou parcialmente, por extrato válido e atualizado do SICAF.

14.3. Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administração, a parcela devida será atualizada monetariamente, desde o vencimento
da obrigação até a data do efe�vo pagamento  de acordo com a variação proporcional ao período de atraso do IPCA (Índice de Preço ao Consumidor Amplo), por força
do que dispõe os arts. 2º e 3º do Decreto Distrital nº 37.121/16.

14.4. Nenhum pagamento será efetuado ao Locador enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

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

14.6. As empresas com sede, filiais ou representações no Distrito Federal, com créditos de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), terão
os pagamentos efetuados, exclusivamente, mediante crédito em conta corrente nominada ao beneficiário junto ao Banco de Brasília S/A - BRB, sendo necessária a
apresentação do número da conta corrente e da agência onde desejará receber seus créditos, ou tratando-se de empresa de outro Estado que não tenha filial
ou representação no Distrito Federal, junto ao banco indicado,  no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data de apresentação pela Contratada da
documentação fiscal correspondente e após o atestado da fiscalização da SEDUH/DF, de acordo com o Decreto Distrital nº 32.767/2011.

14.7. Consoante o Art. 45, da Lei n° 9.784/1999, a Administração Pública poderá mo�vadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o
pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de di�cil ou impossível reparação.

 

15. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

15.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos
recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato, devendo ser exercido por comissão designada, na forma dos arts 67 e 73 da Lei n°

mailto:comissaodelocacao@seduh.df.gov.br
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8.666/93 e dos Decretos n° 32.598/2010 e n° 32.753/2011.

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

15.3. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade do Locador, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,
ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em
corresponsabilidade da Locatária ou de seus agentes e prepostos, em conformidade com o Art. 70, da Lei Federal nº 8.666/1993.

15.4. A comissão de execução do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e
ano, bem como o nome das pessoas eventualmente envolvidas, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando
os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

15.5. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da comissão de execução do contrato deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo
hábil, para a adoção das medidas convenientes.

15.6. O Locador deverá indicar um representante (preposto) para representá-lo na execução do contrato.

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

15.8. Não obstante a contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todo o objeto deste Edital, a Contratante reservar-se o direito de, sem
que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre a locação do imóvel.

 

16. DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO

16.1. Para a locação do imóvel será formalizado um Contrato Administra�vo estabelecendo em suas cláusulas todas as condições, obrigações e
responsabilidades entre as partes, em conformidade com este Edital de Chamamento, o Projeto Básico e a proposta de preços da Contratada, em observação ao
disposto no Decreto n° 33.788/2012 e Parecer Norma�vo n° 949/2012- PROCAD/PGDF.

16.2. A vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, contados a par�r da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, por interesse das
partes, por meio de Termo Adi�vo.

16.2.1. Em relação ao prazo contratual, ressaltamos que o contrato de locação em que a Administração Pública figure como locatária, é um ajuste sui
generis, o qual segue as regras gerais de locação, não incidindo o art. 57, da Lei n° 8.666/93, uma vez que o inciso I do § 3° do art. 62 manda aplicar
predominantemente as normas de direito privado".

16.3. A cada prorrogação contratual será precedida da comprovação da vantajosidade para a Administração, inclusive mediante a realização de pesquisas de
preços de mercado ou de preços contratados por outros órgãos e en�dades da Administração Pública.

16.4. A prorrogação do Contrato deverá ser promovida mediante celebração de Termo Adi�vo. Caso não tenha interesse na prorrogação, o locador deverá
enviar comunicação escrita à Locatária, com antecedência mínima de 180 (cento e oitenta) dias da data do término da vigência do contrato, sob pena de prorrogação
compulsória.

 

17. DA DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL

17.1. Fica o Locatário obrigado a devolver o imóvel ora locado, nas mesmas condições recebidas, obrigando-se assim a conservá-lo, fazendo, às suas
expensas, todos e quaisquer reparos e subs�tuições que se fizerem necessários de forma que possa res�tuí-lo nas mesmas condições descritas no Laudo de Vistoria, a
ser elaborado quando do recebimento do referido imóvel.

 

18. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1. Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, assim como pela recusa injus�ficada em re�rar a nota de empenho, garan�da a prévia
defesa, a empresa vencedora ficará sujeita às sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93 e multas previstas no Decreto Distrital nº 26.851/2006 e suas alterações,
nos percentuais descritos a seguir:

18.1.1. 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;

18.1.2. 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;

18.1.3. 5% (cinco por cento) sobre o valor total da nota de empenho, por descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto
nos subitens 18.2 e 18.3 deste subitem;

18.1.4. 15% (quinze por cento) em caso de recusa injus�ficada do adjudicatário em assinar/re�rar a Nota de Empenho, dentro do prazo estabelecido pela
Administração, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão da nota de empenho, calculado sobre a parte
inadimplente;

18.1.5. Até 20% (vinte por cento) sobre o valor da nota de empenho, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.

18.2. Poderá ser aplicada à Contratada suspensão temporária para par�cipar de licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 12
(doze) meses.

18.3. Poderá ainda, ser declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração, quando a empresa, sem justa causa, deixar de cumprir as
obrigações assumidas, pra�cando falta grave, dolosa ou reves�da de má-fé. A declaração de inidoneidade terá efeito enquanto perdurarem os mo�vos determinantes
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

18.4. As multas aplicadas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da publicação do ato de punição. Não ocorrendo o
pagamento, a Contratante promoverá, mediante prévio procedimento administra�vo, desconto nos pagamentos eventualmente devidos à Contratada, ou da garan�a
oferecida. Fica ressalvado o direito da Contratante de exigir o valor judicialmente, nos termos dos §§ 2º e 3º, do art. 86, da Lei nº 8.666/93, caso venha a ser
necessário.

18.5. Em qualquer caso, a Contratada será no�ficada para apresentação de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da no�ficação.

18.6. O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de habilitação pelas Contratadas deverá dar ensejo à rescisão
contratual, sem prejuízo das demais sanções.
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18.7. As penalidades previstas neste Edital são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumula�vamente, sem prejuízo de outras medidas
cabíveis, inclusive aquelas previstas no Código de Defesa do Consumidor - Lei nº 8.078/1990.

 

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1. O presente chamamento público tem por obje�vo realizar uma prospecção do mercado imobiliário e não implica obrigatoriedade de locação do imóvel
ou de aceite de quaisquer das propostas apresentadas.

19.2. A classificação e a seleção da melhor proposta dentre as pré-qualificadas levará em consideração, especialmente, a conveniência e a adequação do
imóvel à finalidade pretendida pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal - SEDUH/DF, a sua localização, a qualidade do
seu acabamento, a segurança do imóvel e do seu entorno, as condições de acessibilidade, o valor pretendido para a locação e o atendimento aos requisitos deste
Edital e Anexos.

19.3. É de responsabilidade da futura locadora adaptar o layout às necessidades da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito
Federal - SEDUH/DF, a fim de proporcionar o funcionamento adequado dos seus diversos serviços, divisões e núcleos, bem como realizar as adequações necessárias
nas redes elétrica, comum e estabilizada, e lógica, para atender o padrão de infraestrutura de Rede Local desta Secretaria, com instalação de pontos de rede em
consonância com o layout aprovado pela locatária.

19.3.1. Em caso de impossibilidade da futura locadora em atender ao solicitado, esta deverá permi�r a adaptação, sendo que tais despesas deverão ser
aba�das do valor do aluguel.

19.4. É de responsabilidade da futura locadora atender as exigências de instalação de pontos telefônicos, de fornecimento e instalação de divisórias com
isolamento acús�co e de equipamentos de ar condicionado, entre outras, além de entregar, em perfeito estado de funcionamento, o sistema central de
condicionadores de ar, se for o caso, de combate a incêndios e a rede de lógica, bem como o sistema hidráulico e a rede elétrica, comum e estabilizada.

19.5. Todos os prazos descritos neste Edital são contados em dias corridos, salvo, se houver, disposição explícita em contrário.

19.6. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: h�p://www.seduh.df.gov.br/edital-de-prospeccao-do-mercado-imobiliario-de-brasilia-
df/

 

20. DOS ANEXOS

20.1. Integram este Edital de Chamamento, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

20.1.1. Anexo I do Edital de Chamamento - Projeto Básico; e

20.1.2. Anexo I do Projeto Básico - Modelo de Apresentação de Proposta.

 

Marcelo Mota de Queiroz

Presidente da Comissão

Matrícula nº 274428-7

Servidor de Férias no período de 01 a 15/02/2021

 

Karine Sarah Borges Alarcão

Matrícula nº 274.722-7

 

Simeão Ferreira de Brito Neto

Matrícula nº 275.314-6

 

Tayne de Andrade Pessoa

Matrícula nº 273.782-5

 

Daniel Castelo Branco A. S. Rito

Matrícula nº 273.822-8

 

Graco Melo Santos

Matrícula n° 158.041-8

Servidor de Licença Médica no período de 02/02 a 03/03/2021

 

1. Ciente e de acordo.

2. AUTORIZO a realização do Chamamento Público para a contratação em tela.

 

MATEUS LEANDRO DE OLIVEIRA

Secretário de Estado

SEDUH/DF

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

ANEXO I DO EDITAL

http://www.seduh.df.gov.br/edital-de-prospeccao-do-mercado-imobiliario-de-brasilia-df/
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PROJETO BÁSICO

 

1. DO OBJETO

1.1. Trata-se o presente Projeto Básico de prospecção do mercado imobiliário de Brasília/DF, visando a locação de imóvel não residencial que atenda às
necessidades da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal - SEDUH/DF, conforme especificações e condições apresentadas
neste documento e em seus Anexos.

 

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. A  pretensa contratação tem por obje�vo, descrever detalhadamente as necessidades que demandam a locação de imóvel para desempenho das
a�vidades administra�vas dos servidores da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal - SEDUH/DF na área central de Brasília,
em termos de localização, dimensão, �pologia da edificação e des�nação, entre outros elementos �sicos, de modo a abrigar, em uma única edificação, todos os
servidores e funcionários.

2.2. Delineamos que, a necessidade de mudança da sede da SEDUH é iminente e devidamente necessária, tendo em vista os seguintes fatores:

a) Falta de espaços cole�vos como auditório e salas de reunião;

b) Falta de acessibilidade para Portadores de Necessidades Especiais - PNE´s, o que viola flagrantemente os norma�vos que tratam da matéria;

c) Ausência de espaços �sicos para acomodação das unidades administra�vas que compõem a estrutura da Secretaria;

d) Ausência de espaços apropriados e específicos para almoxarifado e bens patrimoniais (conforme rege a legislação vigente);

e) Ausência de espaço �sico para acomodar e instalar a unidade de Gestão de Pessoas, cujas pastas funcionais dos servidores encontram-se em local
inapropriado (em local aberto, de acesso livre e sem segurança);

f) Banheiros insuficientes para atendimento do quan�ta�vo de servidores e colaboradores da Pasta, entre outros diversos fatores que não atendem as
necessidades dos órgãos e a sua manutenção no espaço, fazendo-se necessária uma busca por outro imóvel.

2.3. Cabe observar que a busca de um novo imóvel obje�va permi�r ao portador de necessidades especiais e aos idosos um acesso sem dificuldades às
dependências da SEDUH.

2.4. Por conseguinte, observamos o teor do O�cio nº 6563/2020 - SEEC/GAB (49020834), advindo da Secretaria de Estado de Economia, o qual informa que
"atualmente não há imóvel edificado desocupado pertencente ao Distrito Federal na área pretendida pela unidade".

2.5. Dessa forma, prosseguiu-se ao estudo das necessidades de espaço �sico e que, adicionado à carência de espaço �sico nas dependências da SEDUH,
ensejam na obtenção de edificação a ser alugada, em caso de obtenção de propostas que atendam aos critérios definidos neste documento.

2.6. Destacamos que, atualmente, a força de trabalho da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal - SEDUH/DF, é
composta por 487 servidores, 29 estagiários, 08 reeducandos da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal e 40 colaboradores terceirizados que
envolvem o serviço de limpeza e conservação, brigadista e vigilância patrimonial, totalizando 564 (quinhentos e sessenta e quatro) pessoas.

2.7. Da Formalização Descentralizada:

2.7.1. Em consonância com o disposto no ar�go 1° do Decreto nº 33.942, de 11 de outubro de 2012, in verbis:

Art. 1º Ficam excluídos do regime de centralização das licitações de compras, obras e serviços de que trata o art. 2º da Lei nº 2.340, de 12 de abril
de 1999, com redação dada pela Lei nº 2.568, de 20 de julho de 2000, os procedimentos licitatórios de interesse da Secretaria de Estado de
Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal.
 

3. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

3.1. A contratação em tela encontra amparo nas seguintes legislações:

3.1.1. Contratação direta com fundamento no Inciso X, do Art. 24, da Lei Federal nº 8.666/1993;

3.1.2. Lei Distrital nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000 (que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida e dá outras providências);

3.1.3. Decreto Distrital nº 33.788, de 13 de julho de 2012 (dispõe sobre os procedimentos para a locação de imóveis por órgãos da Administração Direta
e Indireta do Distrito Federal e dá outras providências);

3.1.4. Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores e outras normas vigentes.

3.2. Este Projeto Básico atende às recomendações previstas no Parecer nº 949/2012 - PROCAD/PGDF e Parecer Norma�vo nº 607/2015 da Procuradoria-
Geral do Distrito Federal - PGDF.

 

4. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

4.1. A Administração realizará dispensa de licitação, em estando presentes os requisitos previstos no Art. 24, inciso X, da Lei n° 8666/1993, in verbis:

Art. 24. É dispensável a licitação:
(...)
X - para a compra ou locação de imóvel des�nado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e
localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compa�vel com o valor de mercado, segundo avaliação prévia; (Redação dada pela
Lei nº 8.883, de 1994)

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

4.3. A classificação e seleção da melhor proposta, dentre as pré-qualificadas, levará em consideração, em especial, dentre critérios de conveniência e
finalidade do imóvel pretendido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal - SEDUH/DF: a sua localização, as suas
condições de acessibilidade, as condições das suas instalações elétricas, sanitárias e hidráulicas, as condições da sua estrutura �sica, o valor pretendido para a futura
locação e o prazo de carência oferecido para realização dos reparos necessários, conforme disposto no item 5- Do Detalhamento do Objeto.
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5. DO DETALHAMENTO DO OBJETO

5.1. O imóvel a ser locado deve atender aos seguintes requisitos obrigatórios e técnicos, visando ao bom funcionamento das a�vidades desenvolvidas pela
SEDUH:

5.1.1. A edificação deverá apresentar em seus andares vão livre, para melhor acomodação do layout a ser definido;

5.1.2. A edificação que irá sediar a SEDUH deverá ter área ú�l de no mínimo 4.300m² (quatro mil e trezentos metros quadrados), e no mínimo 40
(quarenta) vagas de garagem cobertas para uso priva�vo da SEDUH;

5.1.3. A edificação deve estar localizada na área central de Brasília/DF, considerado aqui para os fins deste Projeto Básico as seguintes localidades: Setor
Bancário Sul, Setor Bancário Norte, Setor Hoteleiro Sul, Setor Hoteleiro Norte, Setor Comercial Sul, Setor Comercial Norte, Setor de Autarquia Sul e Setor de
Autarquia Norte, com um raio de até 1,5 km da Rodoviária de Brasília - SPO - Asa Sul, Brasília - DF;

5.1.4. O imóvel deverá possuir espaço no andar térreo de no mínimo 300 m² para acomodar o Protocolo Central da Secretaria, a Recepção e a Ouvidoria,
bem como o Protocolo e o Atendimento da Central de Aprovação de Projetos, uma vez que tais setores devem ser instalados em local de fácil acesso a todos os
cidadãos, prevendo a presença de pessoas com deficiência e/ou com mobilidade reduzida;

5.1.5. O imóvel deve apresentar boa infraestrutura urbana, que permita fácil acesso de veículos par�culares e, especialmente, de transporte público,
com ofertas de serviços alimentares e próximo a Agências Bancárias;

5.1.6. O imóvel deverá possuir no mínimo 2 (dois) elevadores;

5.1.7. O imóvel também deverá ter fácil acesso para instalação de rede lógica do Governo do Distrito Federal - GDF (GDF NET), tendo em vista que alguns
sistemas somente operam com a rede lógica em questão;

5.1.8. O imóvel deve ser acessível aos portadores de necessidades especiais e à pessoa com deficiência, conforme Lei Distrital nº 10.098, de 19 de
dezembro de 2000, e suas alterações posteriores, e Norma Técnica da ABNT NBR 9050/2015, assegurando a acessibilidade e garan�ndo o exercício dos direitos
individuais e cole�vos;

5.1.9. O imóvel deverá atender a legislação de uso e ocupação do solo, ao conjunto de normas urbanís�cas aplicáveis ao lote e demais regramentos
con�dos no Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal - PDOT;

5.1.10. Nas proximidades do imóvel não poderá funcionar a�vidades que proporcionem desconforto sonoro, tais como oficinas e casas de espetáculos,
entre outros;

5.1.11. O imóvel deve ser dotado de documentação regular composta por Carta de Habite-se, Escritura do Imóvel, Cer�dão Nega�va do Cartório de
Registro de Imóveis, comprovantes de pagamento IPTU/TLP (exercício de 2019/2020), documentação da edificação que comprove o cumprimento das exigências
do corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF;

5.1.12. Considerando a necessidade de estacionamento priva�vo, o imóvel deve ainda dispor de garagem de uso exclusivo do locatário, e deverá ainda
apresentar vagas de estacionamento em locais públicos, nas proximidades do imóvel;

5.1.13. Os serviços sanitários devem estar dimensionados e com caracterís�cas �sicas de acordo com o código de obras e edificações do Distrito Federal,
separados em áreas de circulação dis�ntas para o público e de uso exclusivo para os funcionários;

5.1.14. Para cumprimento dos critérios de acessibilidade em edi�cios de uso público, o imóvel pretendido também deverá possuir sanitários adaptados às
pessoas com deficiência e dificuldades de locomoção, seguindo os parâmetros preconizados na ABNT NBR 9050/2015;

5.1.15. O locador deverá prestar manutenção predial corre�va e preven�va para toda a edificação, durante todo o período de locação do imóvel
disponibilizando e custeando pessoal especializado em manutenção predial preven�va e corre�va, de todos os sistemas e elementos constru�vos da edificação,
tais como elevadores, ar condicionado, instalação elétrica, lógica e telefônica, instalação hidro sanitária, cobertura, reves�mentos de piso e parede, esquadrias e
vidros, entre outros;

5.1.16. O locador deve prestar ainda manutenção corre�va com brevidade para não prejudicar a con�nuidade dos serviços prestados pela SEDUH, prestar
assistência nas ocasiões de mudança de layout, em relação ao remanejamento de cabeamento elétrico e lógico por todo o período de locação.

 

6. DO LAYOUT

6.1. O imóvel deverá atender plenamente as necessidades da SEDUH, cujo projeto arquitetônico deverá ser elaborado pela Locadora, acompanhado por
Comissão designada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal - SEDUH/DF.

6.2. A adaptação do imóvel locado ao layout elaborado pela Locadora/SEDUH, mediante obra de reforma, deverá ser executada pela Locadora no prazo
máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da aprovação do projeto/layout, podendo ser prorrogáveis por igual período.

6.3. O locador deverá fornecer todas as divisórias, balcões e portas de acordo com o layout padrão a ser definido pela Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal - SEDUH/DF.

 

7. DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO IMÓVEL

7.1. O imóvel a ser locado deve apresentar as seguintes caracterís�cas �sicas: 

7.1.1. Bicicletário, em atendimento a Lei nº 4.423 de 10/11/2009, a qual ins�tui a obrigatoriedade da instalação de estacionamento de bicicletas em
locais de grande afluxo de público;

7.1.2. Iluminação interna com luminárias de LED (light emi�ng diode), em quan�dade e distribuição que permitam uma iluminação própria para as
a�vidades de escritório. A iluminação deverá ser adaptada ao layout de ocupação a ser elaborado pela equipe técnica da SEDUH, e com interruptores
individualizados para cada ambiente. Devem ser atendidos os níveis de iluminação, para postos de trabalho, exigidos na NBR 5413;

7.1.3. Ven�lação em todos os compar�mentos habitáveis; assim como sistema de ven�lação mecânica ou natural e exaustão forçada, onde se fizer
necessário, como por exemplo, em subsolos, reprografias, copas, de acordo com o layout a ser fornecido pela SEDUH;

7.1.4. Adequar a programação visual de comunicação interna à edificação, adaptada ao layout fornecido pela SEDUH, por meio de placas de indicação de
sanitários, saídas de emergência, entrada e saída da loja, ex�ntores de incêndio, avisos proibi�vos e de alerta, dentre os demais necessários à segurança, entre
outros, com ícones claros e de fácil entendimento;

7.1.5. Sistema de Iluminação de emergência em todas as rotas de saída da edificação e ainda em locais que es�mulem a concentração de público;

7.1.6. Saídas de emergência dimensionadas de forma a garan�r o abandono seguro da edificação, de acordo com a ABNT 9077/2001;

7.1.7. Sistema de sinalização de segurança contra incêndio e pânico;
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7.1.8. Sistema de proteção por ex�ntores de incêndio, em quan�dade suficiente de acordo com legislação vigente, bem como distribuídos de forma
adequada à edificação e ao layout de ocupação apresentado pela SEDUH; e

7.1.9. Apresentar comprovação de dede�zação/desra�zação completa aplicada a menos de 3 (três) meses ou deverá ser aplicada dede�zação/
desra�zação dentro de prazo a ser estabelecido entre as partes, com custas às expensas do locador.

7.1.10. A pavimentação interna deverá ser de fácil manutenção (�po piso vinílico, cerâmica ou pavimentação similar) e os pisos não poderão apresentar
irregularidades ou defeitos;

7.1.11. As paredes não poderão possuir imperfeições em sua super�cie oriundas do sistema estrutural ou de instalações com defeitos (infiltração,
rachaduras, trincas e outras);

7.1.12. As áreas molhadas deverão ser reves�das com cerâmica ou outros materiais que resistam à umidade. Os demais ambientes deverão ser pintados
com �nta lavável, em cores claras (branca, preferencialmente) de modo a melhorar a luminosidade do ambiente;

7.1.13. Os forros poderão ser em gesso acartonado, forro mineral ou material similar, desde que seja modulado e removível, de modo a facilitar as
mudanças de layout ou futuras adaptações, para forros que necessitem de pintura, esta deverá ser feita em �nta lavável em cores claras;

7.1.14. Os forros e lajes não poderão apresentar irregularidades ou quaisquer outros defeitos;

7.1.15. As esquadrias deverão estar em perfeito estado de funcionamento e não deverão apresentar defeitos, infiltrações, rachaduras, falta de ferragens,
trinca em vidros e outros;

7.1.16. As fachadas deverão estar em perfeitas condições e deverá ser garan�da a con�nuidade de uma boa apresentação durante todo o período
contratual. 

7.1.17. O imóvel deverá apresentar instalações elétrica, lógica, telefônica e hidráulica instaladas e em funcionamento com as caracterís�cas a seguir:

a) Tomadas de energia elétrica para computadores em 220volts estabilizada;

b) Tomadas de energia elétrica para impressoras de 220 volts estabilizada;

c) Tomadas de energia elétrica em 220volts;

d) Pontos de rede lógica para computadores e impressora;

e) Pontos de rede telefônica, em quan�dade e localização para atender a todas as estações de trabalho e a todas as exigências especificadas
anteriormente;

f) Todos os pontos elétricos, lógicos e telefônicos deverão ser disponibilizados conforme indicado pelo layout definido pela SEDUH;

g) Toda a fiação elétrica, de rede lógica e telefônica deverá ser embu�da em eletrodutos ou canaletas de PVC e passar, internamente, nas divisórias a
serem fornecidas pelo LOCADOR, nas estações de trabalho dos servidores, bem como nos balcões des�nados ao atendimento ao público, à custa do
LOCADOR;

h) A fiação deverá ter dimensão e comprimento suficiente para alimentar os equipamentos das unidades administra�vas do Distrito Federal, tais
como computadores, impressoras e bebedouros, entre outros;

i) O sistema de cabeamento estruturado horizontal e ver�cal deverá estar em conformidade com a norma NBR 14565 para cabo de rede categoria 6,
conectores RJ-45, patch-cords, patch-panel, switches departamental e demais componentes: sha�, conduítes, canal de distribuição, penetração de piso ou
fendas. Deverá também ser feita a iden�ficação de todos os pontos de rede, nos patch panels, nos patch cords e nos cabos de manobras e nas tomadas RJ-
45. Deverão também ser realizados testes de desempenho em todo cabeamento para verificação com vistas à cer�ficação em conformidade às
caracterís�cas exigidas nas normas;

j) A instalação elétrica deverá estar de acordo com as normas e padrões exigidos pela concessionária e atender as prescrições das normas técnicas
da ABNT, em par�cular as NBR 5410 (instalações Elétricas de Baixa Tensão); a NBR 5413 (Iluminância de interiores) e NBR 6880 (condutores de cobre mole
para fios e cabos isolados – caracterís�cas) e NBR 7288 (cabos de potência com isolação sólida extrudada de cloreto de polivinila (PVC) ou polie�leno (PE)
para tensões de 1kV a 6kV); NR 10- Segurança em instalações e serviços em eletricidade do Ministério do Trabalho.

7.1.18. As instalações elétricas devem estar em perfeito estado de funcionamento. Caso as instalações elétricas apresentem algum defeito que venha
causar prejuízo aos equipamentos ou ocasionarem multas e tarifas adicionais junto à concessionária, esses custos ocorrerão por conta do LOCADOR;

7.1.19. O fornecimento de energia elétrica pela CEB deverá ser com conta individualizada correspondente à área locada, em fatura emi�da pela
concessionária;

7.1.20. O fornecimento de água e tratamento de esgoto pela CAESB deverá ser com conta individualizada correspondente à área locada, em fatura
emi�da pela concessionária;

7.1.21. O imóvel deverá possuir sistema de gerador de energia elétrica para, em caso de falta de energia fornecida pela CEB, suprir as áreas comuns do
sistema de iluminação, conforme NBR 9050/2015 e as luzes de emergência de rotas de fuga;

7.1.22. O imóvel deverá ter sistema de aterramento indicado para equipamentos eletrônicos sensíveis, e central telefônica, apresentando resistência
máxima de 5(cinco) ohms e deverão ser interligados com malha de terra do sistema de força;

7.1.23. Deverá apresentar sistema de condicionamento de ar adequado/dimensionado aos ambientes de trabalho, em boas condições de uso e
salubridade, podendo ser sistema de ar condicionado central ou individualizado por sala, de acordo com o layout apresentado pela SEDUH. Esse sistema deverá
apresentar potência e caracterís�cas de distribuição com capacidade para manter o conforto térmico em todos os ambientes, nas diversas épocas do ano,
conforme determinado por normas técnicas;

7.1.24. As instalações hidrossanitárias deverão conter espelhos, porta papel higiênico, porta papel toalha, saboneteiras, tampas de vasos sanitários e
duchas higiênicas, lavatórios com ou sem colunas, janelas de ven�lação ou sistema de exaustão mecânica nos banheiros;

7.1.25. As instalações hidrossanitárias deverão estar em perfeitas condições de uso, sem nenhum �po de vazamento, entupimento, trinca, quebra e com
todos os acessórios ao bom uso.

 

8. DOS REQUISITOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

8.1. Sala segura (datacenter):

a) Tamanho mínimo de 12 mts;

b) Localização estratégica para distribuição da rede local (lógica) para as Unidades Administra�vas (evitar local onde há trânsito de pessoas e subsolos);

c) Piso elevado de no mínimo 30cm de altura;
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d) Porta de entrada com altura suficiente para entrada dos racks, dotada de fechadura elétrica por senha;

e) Infraestrutura para recebimento da GDFNet (fibra ó�ca);

f) Infraestrutura para distribuição para a Rede Local (fibra ó�ca);

g) Sistema de suprimento de energia (no-break) para 4 racks (mínimo de 15kva)

h) Distribuição dos circuitos elétricos 110v do quadro no-break para os racks;

i) Sistema de refrigeração de preferência de precisão para funcionamento 24x7 com temperatura em 22ºc;

j) Sistema de combate a incêndio específico para datacenter (GásFM);

k) Controle de temperatura e umidade; e

l) Sistema de vídeo (câmeras) para monitoramento.

8.2. Rede local:

a) Rede elétrica estabilizada (110v) para os computadores e demais equipamentos;

b) Cabeamento Ver�cal (fibra ó�ca 10gb);

c) Cabeamento horizontal (cabo UTP categoria 6 ou superior); 

d) Nos racks – patch panel e patch cords; e

e) Nos pontos de rede – cer�ficação e iden�ficação.

 

9. DA VISTORIA

9.1. Para fins de aprovação do imóvel a ser locado, será criado um Grupo de Trabalho, com membros da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e
Habitação do Distrito Federal - SEDUH/DF, que irão analisar os documentos, caracterís�cas e localização do imóvel, devendo, necessariamente fazer parte da equipe
um engenheiro civil com registro no CREA-DF ou arquiteto registrado no CAU-DF, com vistas à elaboração de laudo técnico atestando o bom estado de conservação do
imóvel selecionado.

 

10. DO CRITÉRIO DE RECEBIMENTO DO IMÓVEL

10.1. O imóvel precisará estar concluído, devendo ser entregue conforme condições exigidas, caso a proposta seja aceita pela Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal - SEDUH/DF.

10.2. O recebimento do imóvel será condicionado à conferência, avaliações quan�ta�vas/qualita�vas e aceitação final, obrigando-se a Contratada a reparar e
corrigir eventuais vícios, defeitos ou incorreções porventura iden�ficados, na forma prevista neste Projeto Básico e na Lei nº 8.666/1993.

 

11. DAS OBRIGAÇÕES DO LOCADOR

11.1. Entregar o imóvel em excelente estado para o uso que se des�na, bem como lhe garan�r as condições �sicas necessárias e condizentes com as
exigências legais e com as especificações descritas neste Projeto Básico, devendo o imóvel estar totalmente desonerado das despesas de água, energia elétrica,
telefone, taxas, impostos e demais débitos do imóvel, que tenha sido gerados até a data da assinatura do Contrato.

11.2. O imóvel deverá estar em perfeitas condições de uso para os fins a que se des�na, bem como deverá garan�r as condições �sicas para o bom
funcionamento da sede, durante a vigência do Contrato.

11.3. Fornecer declaração atestando que não pesa sobre o imóvel qualquer impedimento de ordem jurídica capaz de colocar em risco a locação, ou, caso
exista algum impedimento, prestar os esclarecimentos cabíveis, inclusive com a juntada da documentação per�nente, para fins de avaliação por parte da
Administração.

11.4. Manter sempre vigente o seguro correspondente à edificação do prédio.

11.5. O LOCADOR deverá contratar, às suas expensas, seguro obrigatório do imóvel incluindo: cobertura básica simples (compreende as coberturas de
incêndio, queda de raio dentro do terreno segurado e explosão de qualquer natureza) e cobertura básica ampla (compreende coberturas para quaisquer eventos que
possam causar danos materiais ao imóvel segurado, exceto os expressamente excluídos; (O Decreto Lei n° 73/66 e a Lei n° 10.406/2002 estabeleceram que é
obrigatória a contratação de seguro, para a edificação ou o conjunto de edificações, abrangendo todas as unidades autônomas e partes comuns, de seguro contra o
risco de incêndio ou destruição, total ou parcial).

11.6. Responsabilizar-se por danos ou prejuízos causados à locatária ou a terceiro pela ação ou omissão de seus empregados ou prepostos; reparar, corrigir,
remover, reconstruir ou subs�tuir, às suas expensas, no total ou em parte, vícios, defeitos ocorridos no imóvel, a critério da Administração.

11.7. Permi�r adaptação do layout às necessidades de ambientes e áreas da SEDUH, a fim de proporcionar o funcionamento adequado dos serviços dos
citados órgãos.

11.8. Fornecer à Locatária descrição minuciosa do estado do imóvel, quando de sua vistoria para entrega, com expressa referência aos eventuais defeitos
existentes.

11.9. Fornecer à Locatária recibo discriminado das importâncias pagas, vedada à quitação genérica.

11.10. Pagar as taxas de administração imobiliária, se houver, e de intermediações, nestas compreendidas as despesas necessárias à aferição da idoneidade do
pretendente.

11.11. Pagar os tributos federais e de competência do Distrito Federal (especialmente Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU e taxa de Limpeza Pública -
TLP) , inclusive as taxas condominiais.

11.12. Pagar as despesas extraordinárias de condomínio, entendidas como aquelas que não se refiram aos gastos ro�neiros de manutenção do edi�cio, como:

11.12.1. Obras de reformas ou acréscimos que interessem à estrutura integral do imóvel;

11.12.2. Obras des�nadas a repor as condições de habitabilidade do edi�cio;

11.12.3. Indenizações trabalhistas e previdenciárias pela dispensa de empregados, ocorridas em data anterior ao início da locação;

11.12.4. Instalação de equipamento de segurança e de incêndio, de telefonia, de intercomunicação, de esporte e de lazer; e

11.12.5. Despesas de decoração e paisagismo nas partes de uso comum.
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11.13. Entregar, em perfeito estado de funcionamento, os sistemas de condicionadores de ar, combate a incêndio e rede de lógica, bem como o sistema
hidráulico e a rede elétrica, com laudo técnico atestando a adequação, segurança e funcionamento dos equipamentos.

11.14. O LOCADOR deverá manter, durante toda a vigência contratual, às suas expensas, contrato de manutenção do sistema de elevadores, do sistema de ar
condicionado - incluindo manutenção corre�va, preven�va, subs�tuição de peças e equipamentos - e de limpeza do sistema de ar condicionado, incluindo seus
equipamentos, dutos, entradas e saídas de ar, vazamentos de pias, torneiras e sanitários, etc.

11.15. Supervisionar e coordenar os trabalhos das empresas contratadas para realizar serviços no imóvel, assumindo total responsabilidade pela qualidade e
cumprimento dos prazos de execução dos serviços.

11.16. O LOCADOR deverá implantar, manter e executar um Plano de Manutenção, Operação e Controle - PMOC (adotado para o sistema de clima�zação de
condicionadores de ar). Esse Plano deve conter a iden�ficação do estabelecimento que possui ambientes clima�zados, a descrição das a�vidades a serem
desenvolvidas, a periodicidade das mesmas, as recomendações a serem adotadas em situações de falha do equipamento e de emergência, para garan�a de segurança
do sistema de clima�zação e outras de interesse, conforme especificações con�das no Anexo 1 do Regulamento Técnico (Portaria n° 3.523/GM, de 28 de agosto de
1998) e NBR 13971/97 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

11.17. Os equipamentos existentes na edificação que provoquem ruídos devem atender aos parâmetros da NBR 10152 - Níveis de Ruído para conforto
acús�co, devendo o LOCADOR apresentar laudos anuais com as avaliações per�nentes, a fim de comprovar a permanência das condições iniciais estabelecidas.

11.18. No�ficar a LOCATÁRIA, no caso de alienação do imóvel/espaço �sico durante a vigência deste Contrato, para o exercício do direito de preferência na
compra, devendo esta manifestar seu interesse no prazo de até 30 (trinta) dias contados da no�ficação.

11.19. Informar à LOCATÁRIA quaisquer alterações na �tularidade do imóvel, inclusive com a apresentação da documentação correspondente.

11.20. No caso de venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de direitos ou dação em pagamento, o LOCATÁRIO inicialmente terá preferência
para aquisição do imóvel em questão, caso haja interesse da administração em igualdade de condições com terceiros, devendo o LOCADOR dar-lhe conhecimento do
negócio, mediante no�ficação judicial ou extrajudicial, no prazo mínimo de 6 (seis) meses.

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

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

11.23. Abster-se de veicular publicidade ou divulgar qualquer informação acerca das a�vidades objeto deste Projeto Básico sem prévia autorização da SEDUH.

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

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

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

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

11.28. Não transferir, total ou parcialmente, os direitos e obrigações vinculados ao respec�vo contrato.

11.29. É obrigação do LOCADOR providenciar o registro do contrato de locação junto a matrícula do imóvel. Ainda, se houver obrigação de pagamento de
despesas de condomínio, em edi�cio no qual existam partes comuns e partes priva�vas, é obrigatória a ins�tuição formal do condomínio edilício por convenção (arts.
1.333 e 1334, Código Civil) ou instrumento equivalente, bem como a prestação de contas em relação aos valores cobrados. Igualmente é conveniente a averbação do
contrato de locação junto à matricula do imóvel no Cartório de Imóveis, com cláusula de vigência em caso de alienação, resguardando-se os direitos reais do locatário
(arts. 8° e 33 Lei n° 8.245/91; Parecer n° 219/2005 - PROCAD/PGDF).

 

12. DAS OBRIGAÇÕES DO LOCATÁRIO

12.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Locador, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

12.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor(es) especialmente designado(s), anotando em registro próprio as falhas
detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente
para as providências cabíveis.

12.3. No�ficar o Locador por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso do contrato de locação, fixando prazo para a sua correção.

12.4. Pagar o aluguel, no prazo es�pulado neste Projeto Básico.

12.5. Servir-se do imóvel para o uso convencionado ou presumido, compa�vel com a natureza deste e com o fim a que se des�na, devendo conservá-lo como
se seu fosse.

12.6. Realizar vistoria do imóvel, por ocasião da entrega das chaves, para fins de verificação minuciosa do estado do imóvel, fazendo constar do Termo de
Vistoria os eventuais defeitos existentes.

12.7. Res�tuir o imóvel, finda a locação, nas condições em que o recebeu, conforme documento de descrição minuciosa elaborado quando da vistoria para
entrega, salvo os desgastes e deteriorações decorrentes do uso normal.

12.8. Não modificar a forma externa ou interna do imóvel, sem o consen�mento prévio e por escrito do Locador.

12.9. Pagar as despesas de telefone e de consumo de energia elétrica, gás (se houver) e água e esgoto.

12.10. Permi�r a vistoria do imóvel pelo Locador ou por seus mandatários, mediante prévia combinação de dia e hora, bem como admi�r que seja visitado e
examinado por terceiros, na hipótese prevista no Art. 27, da Lei Federal nº 8.245, de 1991.

12.11. Os serviços de limpeza das áreas privavas locadas (escritórios, salas de reunião) são de responsabilidade do Locatário.

12.12. Proporcionar todas as condições para que o Locador possa desempenhar seus serviços de acordo com as determinações deste Projeto Básico e do
contrato a ser firmado.

12.13. Facultar acesso, dos prestadores de serviços vinculados ao Locador, às instalações do imóvel, nas áreas as quais esteja prevista a execução de serviços.

12.14. Efetuar o pagamento ao LOCADOR, conforme es�pulado neste Projeto Básico.

12.15. Rejeitar no todo ou em parte, os serviços entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo Locador.
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12.16. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Locador.

 

13. DA DOCUMENTAÇÃO

13.1. Quando solicitado pela SEDUH,  Proposta de locação deverá vir acompanhada dos seguintes dados ou documentos rela�vos ao imóvel:

13.1.1. Cópia auten�cada do Habite-se do imóvel; 

13.1.2. Cópia auten�cada do registro do imóvel no cartório de Registro de imóveis;

13.1.3. Contrato da Imobiliária, se for o caso;

13.1.4. Convenção condominial e o valor do condomínio proporcional à área a ser locada, contendo a descrição dos serviços a serem prestados pelo
condomínio, caso haja existência de condomínio legalmente formado;

13.1.5. A proposta comercial deverá ter validade mínima de 180 (cento e oitenta) dias;

13.1.6. Endereço do imóvel;

13.1.7. Número de pavimentos;

13.1.8. Área total do imóvel, detalhando a área ú�l, a área de expediente e a área comum, a qual deverá ser devidamente discriminada;

13.1.9. Fotos do imóvel (fachada, laterais e interna por pavimento);

13.1.10. Informação acerca da disponibilidade de vagas de estacionamento;

13.1.11. Cópia auten�cada da cer�dão de matrícula do imóvel, comprovando a propriedade do bem; 

13.1.12. Declaração atestando que não pesa, sobre o imóvel, qualquer impedimento de ordem jurídica capaz de colocar em risco a locação, ou, caso exista
algum impedimento, prestar os esclarecimentos, cabíveis, inclusive com a juntada da documentação per�nente, para fins de avaliação por parte da comissão
designada; e

13.1.13. Croquis ou plantas baixas dos pavimentos e fachadas.

13.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do Proponente,  a SEDUH verificará o eventual descumprimento das condições de
par�cipação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a par�cipação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

13.2.1. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF;

13.2.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS; e

13.2.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administra�va.

 

14. DA AVALIAÇÃO DO CUSTO DE MERCADO

14.1. O valor mensal para a locação do imóvel não poderá ensejar aumento de despesa, no ato da contratação, o qual ainda deverá coadunar-se com a
avaliação realizada por ins�tuição especializada na área.

14.2. O valor mensal es�mado para a locação é de R$ 173.677,00 (cento e setenta e três mil seiscentos e setenta e sete reais) para uma área mínima
de 4.300m² (quatro mil e trezentos metros quadrados), em computar as vagas de garagem necessárias, perfazendo o montante de R$ 4.168.248,00 (quatro milhões,
cento e sessenta e oito mil duzentos e quarenta e oito reais) para o período de 24 meses, excluídas as despesas com as taxas condominiais, impostos/taxas e seguro
incidentes sobre o imóvel, conforme tabela a seguir:

Item Descrição do Objeto Unidade de
Medida Quan�dade Valor Unitário

Es�mado
Valor Mensal

Es�mado

Valor Total
Es�mado para 24

meses

1 Locação de imóvel não residencial que atenda às necessidades da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal - SEDUH/DF. M² 4.300 R$ 40,39 R$ 173.677,00 R$ 4.168.248,00

15. DO PAGAMENTO

15.1. O pagamento será feito de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, mediante a apresentação de
Nota Fiscal/Fatura, liquidada até 30 (trinta) dias de sua apresentação, devidamente atestada pelos Executores do Contrato.

15.2. Para efeito de pagamento, o Locador deverá apresentar os documentos abaixo relacionados:

I – Cer�dão Nega�va de Débitos Rela�vos aos Tributos Federais e à Dívida A�va da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751/14,  observado o Decreto Federal nº 8.302/14;

II –Cer�ficado de Regularidade do Fundo de Garan�a por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente
atualizado, conforme art. 27 da Lei Federal nº 8.036/90 e alterações posteriores;

III – Cer�dão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal/Estadual;

IV – Cer�dão Nega�va de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Cer�dão Posi�va com efeitos de Nega�va, em cumprimento à Lei Federal nº 12.440/11,
visando comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus�ça do Trabalho; e

V - Consulta ao Cadastro Nacional das Empresa Inidôneas e Suspensas - CEIS, Decreto nº 8.420/15.

15.2.1. O não atendimento das determinações constantes acima, implica a abertura de processo administra�vo para rescisão unilateral do contrato pela
Administração Pública, nos termo da Lei Distrital nº 5.087/13;

15.2.2. As cer�dões indicadas nos incisos I, II, III e IV  poderão ser subs�tuídas, total ou parcialmente, por extrato válido e atualizado do SICAF.

15.3. Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administração, a parcela devida será atualizada monetariamente, desde o vencimento
da obrigação até a data do efe�vo pagamento  de acordo com a variação proporcional ao período de atraso do IPCA (Índice de Preço ao Consumidor Amplo), por força
do que dispõe os arts. 2º e 3º do Decreto Distrital nº 37.121/16.

15.4. Nenhum pagamento será efetuado ao Locador enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

15.5. Em caso de rejeição da Nota Fiscal/Fatura, mo�vada por erro ou incorreções, o prazo de pagamento passará a ser contado a par�r da data de sua
reapresentação.
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15.6. As empresas com sede, filiais ou representações no Distrito Federal, com créditos de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), terão
os pagamentos efetuados, exclusivamente, mediante crédito em conta corrente nominada ao beneficiário junto ao Banco de Brasília S/A - BRB, sendo necessária a
apresentação do número da conta corrente e da agência onde desejará receber seus créditos, ou tratando-se de empresa de outro Estado que não tenha filial
ou representação no Distrito Federal, junto ao banco indicado,  no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data de apresentação pela Contratada da
documentação fiscal correspondente e após o atestado da fiscalização da SEDUH/DF, de acordo com o Decreto Distrital nº 32.767/2011.

15.7. Consoante o Art. 45, da Lei n° 9.784/1999, a Administração Pública poderá mo�vadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o
pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de di�cil ou impossível reparação.

 

16. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

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

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

16.3. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade do Locador, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,
ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em
corresponsabilidade da Locatária ou de seus agentes e prepostos, em conformidade com o Art. 70, da Lei Federal nº 8.666/1993.

16.4. A comissão de execução do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e
ano, bem como o nome das pessoas eventualmente envolvidas, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando
os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

16.5. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da comissão de execução do contrato deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo
hábil, para a adoção das medidas convenientes.

16.6. O Locador deverá indicar um representante (preposto) para representá-lo na execução do contrato.

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

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

 

17. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO

17.1. Para a locação do imóvel será formalizado um Contrato Administra�vo estabelecendo em suas cláusulas todas as condições, obrigações e
responsabilidades entre as partes, em conformidade com este Edital de Chamamento, o Projeto Básico e a proposta de preços da Contratada, em observação ao
disposto no Decreto n° 33.788/2012 e Parecer Norma�vo n° 949/2012- PROCAD/PGDF.

17.2. A vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, contados a par�r da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, por interesse das
partes, por meio de Termo Adi�vo.

17.2.1. Em relação ao prazo contratual, ressaltamos que o contrato de locação em que a Administração Pública figure como locatária, é um ajuste sui
generis, o qual segue as regras gerais de locação, não incidindo o art. 57, da Lei n° 8.666/93, uma vez que o inciso I do § 3° do art. 62 manda aplicar
predominantemente as normas de direito privado".

17.3. A cada prorrogação contratual será precedida da comprovação da vantajosidade para a Administração, inclusive mediante a realização de pesquisas de
preços de mercado ou de preços contratados por outros órgãos e en�dades da Administração Pública.

17.4. A prorrogação do Contrato deverá ser promovida mediante celebração de Termo Adi�vo. Caso não tenha interesse na prorrogação, o locador deverá
enviar comunicação escrita à Locatária, com antecedência mínima de 180 (cento e oitenta) dias da data do término da vigência do contrato, sob pena de prorrogação
compulsória.

 

18. DO REAJUSTE

18.1. Será admi�do o reajuste do valor do contrato, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA apurado durante o período,
conforme Art. 2º do Decreto Distrital nº 37.121/2016, observada a periodicidade mínima de 12 (doze) meses, contado da data da assinatura do contrato para o
primeiro reajuste ou da data do úl�mo reajuste para os subsequentes.

18.2. Caso o Locador não solicite o reajuste até a data da prorrogação contratual, ocorrerá a preclusão do direito, e nova solicitação só poderá ser pleiteada
após o decurso de novo interregno mínimo de 1 (um) ano, contado na forma prevista neste Projeto Básico e no Contrato.

18.3. O reajuste será formalizado no mesmo instrumento de prorrogação da vigência do contrato ou por apos�lamento, caso realizado em outra ocasião.

 

19. DA RESCISÃO CONTRATUAL

19.1. A Locatária, no seu lídimo interesse, poderá rescindir o contrato a ser firmado, sem qualquer ônus, em caso de descumprimento total ou parcial de
qualquer cláusula contratual ou obrigação imposta ao Locador, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

19.2. A rescisão por descumprimento das cláusulas e obrigações contratuais acarretará a execução dos valores das multas e indenizações devidos à Locatária,
bem como a retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados, além das sanções previstas neste instrumento.

19.3. Também cons�tui mo�vo para a rescisão do contrato a ocorrência de qualquer das hipóteses enumeradas no Art. 78 da Lei Federal nº 8.666/1993, que
sejam aplicáveis a esta relação loca�cia.

19.4. Caso, por razões de interesse público, devidamente jus�ficadas, nos termos do Inciso XII, do Art. 78, da Lei Federal nº 8.666/1993, a Locatária decida
devolver o imóvel e rescindir o contrato, antes do término do seu prazo de vigência, ficará dispensada do pagamento de qualquer multa.

19.5. Nos casos em que reste impossibilitada a ocupação do imóvel, tais como incêndio, desmoronamento, desapropriação, caso fortuito ou força maior, etc.,
a Locatária poderá considerar o contrato rescindido imediatamente, ficando dispensada de qualquer prévia no�ficação ou multa, desde que, nesta hipótese, não
tenha concorrido para a situação.
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19.6. O procedimento formal de rescisão terá início mediante no�ficação escrita, entregue diretamente ao Locador ou por via postal, com aviso de
recebimento.

19.7. Os casos da rescisão contratual serão formalmente mo�vados nos autos, assegurado o contraditório e a ampla defesa e precedidos de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente.

19.8. O termo de rescisão deverá indicar, conforme o caso:

19.8.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

19.8.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; e

19.8.3. Indenizações e multas.

 

20. DO CONSÓRCIO E DA SUBCONTRATAÇÃO

20.1. A par�cipação de consórcios não será admi�da, uma vez que o objeto a ser adquirido é amplamente comercializado por diversas empresas no
mercado. Tal permissibilidade poderia causar dano à administração por frustrar o próprio caráter compe��vo da disputa pelo menor preço.

20.2. Pelo mesmo fato não há mo�vos para se admi�r a subcontratação, de forma a gerar outros instrumentos contratuais e consequentemente outras
atribuições à administração pública. Deste modo, é vedada a subcontratação do objeto.

20.3. Registre-se que o bene�cio da subcontratação deve ser afastado sob uma das seguintes jus�fica�vas dispostas no § 11, da Lei Distrital nº 4.611/2011: 

(...)
II – quando for inviável, sob o aspecto técnico;

III – quando representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado, de forma devidamente jus�ficada.

20.4. Urge ressaltar que, a divisibilidade do certame por itens corresponde a uma licitação e a um respec�vo contrato, o que não garan�ria maior celeridade
e eficiência às várias etapas procedimentais rela�vas à licitação, a formalização e acompanhamento da execução do serviço, ao controle dos atos processuais, com
reflexos na economia processual e financeira. E, ainda, não atenderia ao princípio da eficiência no sen�do de preservar a elevada necessidade de manter a qualidade
e nível da execução e acompanhamento dos serviços.

20.5. Luiz Rigolin ressalta que:

“... a subcontratação deve revelar-se, em princípio e antes de sua materialização, desejavelmente vantajosa para a Administração contratante e o
par�cular contratado, ou no mínimo indiferente para a Administração com relação à contratação mesma, ou seja 'não pior' para o Poder Público
que aquela contratação originária.”

20.6. Em suma, conforme entendimento do Tribunal de Contas da União - TCU, uma vez admi�da a subcontratação, esta somente pode alcançar parte do
objeto contratado. Inclusive, recentemente esse Tribunal proferiu julgamento no sen�do de que a subcontratação integral do objeto pactuado desnatura o certame
licitatório e jus�fica a apenação do agente que a autorizou.

20.7. Deste modo, entende-se que não há formas de divisão do objeto que não seja subcontratar uma outra empresa para atuar no mesmo local e com
mesmo objeto, o que contraria veemente os julgados do TCU.

20.8. Por todo exposto, fica afastada a possibilidade de subcontratação compulsória, em harmonia com as Decisões n° 2236/2016, 743/2016 e
2943/2010; TCU: Acordão nº 2763/2013- Plenário.

 

21. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

21.1. Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, assim como pela recusa injus�ficada em re�rar a nota de empenho, garan�da a prévia
defesa, a empresa vencedora ficará sujeita às sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93 e multas previstas no Decreto Distrital nº 26.851/2006 e suas alterações,
nos percentuais descritos a seguir:

21.1.1. 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;

21.1.2. 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;

21.1.3. 5% (cinco por cento) sobre o valor total da nota de empenho, por descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto
nos subitens 21.2 e 21.3 deste subitem;

21.1.4. 15% (quinze por cento) em caso de recusa injus�ficada do adjudicatário em assinar/re�rar a Nota de Empenho, dentro do prazo estabelecido pela
Administração, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão da nota de empenho, calculado sobre a parte
inadimplente;

21.1.5. Até 20% (vinte por cento) sobre o valor da nota de empenho, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.

21.2. Poderá ser aplicada à Contratada suspensão temporária para par�cipar de licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 12
(doze) meses.

21.3. Poderá ainda, ser declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração, quando a empresa, sem justa causa, deixar de cumprir as
obrigações assumidas, pra�cando falta grave, dolosa ou reves�da de má-fé. A declaração de inidoneidade terá efeito enquanto perdurarem os mo�vos determinantes
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

21.4. As multas aplicadas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da publicação do ato de punição. Não ocorrendo o
pagamento, a Contratante promoverá, mediante prévio procedimento administra�vo, desconto nos pagamentos eventualmente devidos à Contratada, ou da garan�a
oferecida. Fica ressalvado o direito da Contratante de exigir o valor judicialmente, nos termos dos §§ 2º e 3º, do art. 86, da Lei nº 8.666/93, caso venha a ser
necessário.

21.5. Em qualquer caso, a Contratada será no�ficada para apresentação de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da no�ficação.

21.6. O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de habilitação pelas Contratadas deverá dar ensejo à rescisão
contratual, sem prejuízo das demais sanções.

21.7. As penalidades previstas neste Projeto Básico são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumula�vamente, sem prejuízo de outras
medidas cabíveis, inclusive aquelas previstas no Código de Defesa do Consumidor - Lei nº 8.078/1990.
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22. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

22.1. Esta contratação está sujeita às normas exorbitantes do Direito Administra�vo, conforme estabelece o Art. 58, da Lei Federal nº 8.666/1993.

22.2. Esta contratação deverá obedecer ao regramento presente no Decreto Distrital nº 39.860/2019 que dispõe sobre a proibição de par�cipação, direta ou
indiretamente, de licitação, contratação, execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários agentes públicos de órgãos ou en�dades da
Administração Pública Direta ou Indireta do Poder Execu�vo do Distrito Federal contratante ou responsável pela contratação.

22.3. Em atendimento ao § 2, do Art. 3º, do Decreto Distrital nº 32.751/2011, que dispõe sobre a vedação do nepo�smo no âmbito da Administração Pública
Direta e Indireta do Poder Execu�vo do Distrito Federal, deverá ser observada a proibição de contratação de familiar de ocupante de cargo em comissão ou função de
confiança, no âmbito do mesmo órgão ou en�dade.

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

22.5. A execução do contrato, bem como os casos omissos, regular-se-ão pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes,
suple�vamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma dos arts. 54 e 55, inciso XII, da Lei nº 8.666/1993.

22.6. De acordo com o que dispõe o parágrafo único do Decreto nº 34.031 de 12 de dezembro de 2012, havendo irregularidades neste instrumento, entrar
em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060.

 

23. DOS ANEXOS

23.1. É parte integrante do presente Projeto Básico, o seguinte anexo:

Anexo I - Modelo para apresentação da proposta de preços.

 

 

ANEXO I DO PROJETO BÁSICO

MODELO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO

 

______________________________________________________________________________________________________________________________
CNPJ nº ___________________________com sede na (endereço completo)
______________________________________________________________________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a)
_______________________________  infra-assinado(a), portador(a) da Carteira  de Iden�dade nº ______________________ e do CPF/MF nº
__________________________, para os fins da Dispensa de Licitação para locação de imóvel não residencial que atenda as especificações constantes no Projeto
Básico, vem apresentar a seguinte proposta de preço:

VALOR MENSAL DO ALUGUEL: R$ _____________________________;

VALOR TOTAL DO ALUGUEL (24 meses): R$____________________________;

VALOR DO CONDOMÍNIO: R$ ____________________________;

PRAZO PARA ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL:___________________ (__________________) dias consecu�vos par�r da assinatura do contrato;

VAGAS DE GARAGEM: _____ (__________________);

VALIDADE DA PROPOSTA: _________________________dias (mínimo de 180 (cento e oitenta) dias);

DADOS COMPLEMENTARES:

Telefone de Contato:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Data:

 

Documento assinado eletronicamente por TAYNE DE ANDRADE PESSOA - Matr. 0273782-5,
Membro da Comissão, em 05/02/2021, às 14:17, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por SIMEÃO FERREIRA DE BRITO NETO - Matr. 0275314-
6, Membro da Comissão, em 05/02/2021, às 14:20, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de
16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17
de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL CASTELO BRANCO ALVES SEMERARO RITO -
Matr. 0273822-8, Membro da Comissão, em 05/02/2021, às 14:23, conforme art. 6º do Decreto
n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por KARINE SARAH BORGES ALARCÃO - Mat.0274722-7,
Membro da Comissão, em 05/02/2021, às 14:32, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16

tel:0800-6449060


08/02/2021 SEI/GDF - 55588507 - Edital

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=63756840&infra_sistema… 17/17

de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MATEUS LEANDRO DE OLIVEIRA - Matr.2715678,
Secretário(a) de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal, em
05/02/2021, às 14:46, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 55588507 código CRC= 07062B22.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 06 Bloco A Lotes 13/14 - Bairro Asa Sul - CEP 70306918 - DF

 

00390-00006659/2020-67 Doc. SEI/GDF 55588507


