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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

Unidade de Administração

 

EDITAL Nº 01/2021 - TOMADA DE PREÇOS/SETUR/DF

Processo SEI nº 04009-00000886/2021-69

 
OBJETO:

Contratação de empresa especializada para criação e desenvolvimento de projetos de engenharia e complementares, para o seguinte
espaço/equipamento turís�co:

Casa do artesão - Planal�na (St. Tradicional Q 53 - Planal�na, Brasília - DF);

O espaço possui aproximadamente 1477 m² de área do terreno, conforme apresentado na Proposta de Revitalização da Casa do Artesão (65889796).

 

ÍNDICE

1. DO OBJETO

2. DO VALOR DO ORÇAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

4. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

5. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS

6. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

7. DA PROPOSTA DE PREÇO

8. DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS DE PREÇO

9. DO PROCESSO E JULGAMENTO

10. DOS RECURSOS

11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

12. DAS SANÇÕES DECORRENTES DA LICITAÇÃO

13. DA ANULAÇÃO E DA REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO

14. DOS PRAZOS E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

15. DOS PRAZOS CONTRATUAIS - VIGÊNCIA E EXECUÇÃO

16. DA GARANTIA CONTRATUAL

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

19. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

20. DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO
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PREÂMBULO

Modalidade de Licitação: Tomada de Preços

Tipo de Licitação: Menor Preço.

 

Abertura da sessão pública:

- Data: 15/12/2021 (quarta feira)

- Horário de início: 10h (horário oficial de Brasília)

- Local: Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal com sede no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, SDC, Eixo Monumental, Lote 5, Ala Sul – 1º
andar – CEP 70.070.350, Brasília/DF

- Formalização de consultas: até 05 (cinco) dias úteis antes da data da sessão pública.

- Telefone: (61) 4042-2761 / 4042.2760

- E-mail: comissao.licitacao@setur.df.gov.br
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A Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 86, de 09/11/2021, publicada no D.O.D.F. do dia 11/09/2021, de acordo com a disciplina vigente
na Lei nº 8.666 de 21.06.1993 e suas alterações posteriores; na Lei nº 12.440, de 07.07.2011; na Lei Complementar nº 123/2006; Decretos Distritais nº
26.851/2006, nº 34.134/2013, nº 35.592/2014, nº 36.520/2015, nº 39.978/2019, Instrução Norma�va nº 05, de 25 de maio de 2017/MPOG, (recepcionada no
Distrito Federal pelo Decreto Distrital nº 38.934/2018), e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/1993 e alterações subsequentes, observando às Leis Distritais nº
47/1989 e nº 4.611/2011 e os Decretos Distritais nº 35.592/2014 e nº 25.849/2005, além das demais normas aplicáveis à espécie, no âmbito do Distrito Federal,
por intermédio da Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal, inscrita no CNPJ sob o nº 33.143.334/0001-73, torna público que na data, horário e local
acima indicado, terá inicio a sessão pública, prosseguindo-se com o credenciamento dos par�cipantes e recebimento dos envelopes contendo a documentação
de habilitação e propostas das empresas interessadas em par�cipar da presente licitação, realizada na modalidade TOMADA DE PREÇOS, em regime de execução
indireta, do �po menor preço, para a contratação de empresa especializada para o desenvolvimento de projetos de engenharia e complementares, para o
equipamento turís�co chamado de Casa do Artesão – Planal�na, instalada em um espaço que possui aproximadamente 1.477m² cuja localização está situada no
endereço Setor Tradicional Q 53 - Planal�na, Brasília – DF, tudo conforme o Termo de Referência (Sei nº. 74616781) e demais especificações con�das no Edital e
nos seus Anexos, com valor total es�mado em R$ 181.390,95 (cento e oitenta e um reais trezentos e noventa reais e noventa e cinco centavos), conforme
Es�ma�va de Custo Doc SEI nº 74724264. Os autos do presente processo administra�vo encontram-se à disposição dos interessados para vistas nesta Secretaria
de Estado de Turismo do Distrito Federal com sede no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, SDC, Eixo Monumental, Lote 5, Ala Sul – 1º andar – CEP
70.070.350, Brasília/DF. O presente Edital e demais informações estará disponível no site:  h�ps://www.turismo.df.gov.br.

Não havendo expediente na data marcada ou havendo fato superveniente impedi�vo à realização, a sessão pública será adiada para o primeiro dia ú�l
subsequente, man�dos o mesmo local e horário, salvo comunicação em contrário publicada nos mesmos meios usados para o aviso deste certame.

1. DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada para criação e desenvolvimento de projetos de engenharia e complementares, para o seguinte
espaço/equipamento turís�co:

Casa do artesão - Planaltina (St. Tradicional Q 53 - Planaltina, Brasília - DF);

O espaço possui aproximadamente 1477 m² de área do terreno, conforme apresentado na Proposta de Revitalização da Casa do Artesão (65889796).

1.2. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no Portal da SETUR e as especificações constantes deste Edital,
prevalecerão as úl�mas.

2. DO VALOR DO ORÇAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1. O valor máximo calculado para essa contratação é de R$ 181.390,95 (cento e oitenta e um mil trezentos e noventa reais e noventa e cinco
centavos), conforme consta do Orçamento de Referência (SEI nº 74724264).

2.2. No valor total calculado para execução contratual estão inclusas todas as despesas, custos, impostos, taxas, tributos, encargos sociais e trabalhistas, seguros
e outros que, direta ou indiretamente, decorram da prestação do serviço, sem inclusão de expecta�va inflacionária ou encargos financeiros.

2.3. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão a conta dos recursos consignados no Orçamento do Distrito Federal,
disponibilizados na Unidade Orçamentária: 09.108 - Administração Regional de Planal�na; Programa de Trabalho: 15.451.6209.1968.0058; Natureza da Despesa:
44.90.51; Fonte de Recursos: 100 - Ordinário não Vinculado.

2.4. Sempre que a vigência do Contrato ultrapassar a vigência dos respec�vos créditos orçamentários, será providenciada dotação orçamentária própria para
cobertura do período subsequente.

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1. Poderão par�cipar desta Licitação os interessados pertencentes ao ramo da a�vidade de arquitetura e engenharia, relacionado ao objeto da licitação,
conforme disposto nos respec�vos atos cons�tu�vos, cadastrados no órgão licitante ou no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, que
atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos.

3.2. Também poderão par�cipar quaisquer outros interessados pertencentes ao ramo da a�vidade de arquitetura e engenharia, conforme disposto nos
respec�vos atos cons�tu�vos, que, embora não cadastrados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, atendam a todas as condições
exigidas para cadastramento até a data do recebimento das propostas, desde que também atendam a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos.

3.3. Não será admi�da nesta licitação a par�cipação de pessoas jurídicas:

a) Em falência, concordata ou insolvência, judicialmente decretadas;

b) Em dissolução ou em liquidação;

c) Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com o órgão licitante;

d) Que estejam impedidas de licitar e de contratar com o Distrito Federal, nos termos da legislação vigente;

e) Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção restri�va de direito decorrente de infração administra�va ambiental,
nos termos do ar�go 72, § 8°, inciso V, da Lei n° 9.605, de 1998;

f) Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública;

g) Coopera�vas;

h) Estrangeiras que não funcionem no País;

i) Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no ar�go 9º da Lei nº 8.666, de 1993.

3.4. É vedada a subcontratação total do objeto do Contrato.

3.5. É permi�da a subcontratação parcial para os projetos complementares, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato. A subcontratação
parcial depende de autorização prévia por parte da contratante, à qual cabe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessárias
para a execução dos serviços, bem como verificar os demais requisitos de habilitação eventualmente aplicáveis, dentre elas a regularidade fiscal, trabalhista,
previdenciária (ar�gos 27 a 32 da Lei nº 8.666/1993).

3.6. A subcontratação deverá ser previamente autorizada pela CONTRATANTE, que verificará, quanto à empresa subcontratada, o atendimento a todas as
condições de habilitação constantes do edital, especialmente quanto à regularidade jurídica, idoneidade fiscal, qualificação técnica e qualificação econômico-
financeira, devendo atender também as seguintes exigências:

a) Os serviços especializados a cargo de diferentes firmas subcontratadas serão coordenados pela CONTRATADA de modo a proporcionar o andamento
harmonioso, em seu conjunto, permanecendo sob sua inteira responsabilidade o cumprimento das obrigações contratuais.

b) Subcontratação de partes do objeto não liberarão a CONTRATADA de quaisquer responsabilidades legais e contratuais.

c) Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisão e a coordenação das a�vidades da subcontratada, bem como responder perante a contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratação.

3.7. O descumprimento de qualquer condição de par�cipação acarretará a inabilitação da Licitante.
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3.8. Qualquer manifestação em relação a presente licitação fica condicionada à apresentação, pelo manifestante, dos documentos previstos do item 4, DA
REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.

3.9. A não apresentação ou incorreção dos documentos de que trata o subitem 4.2 não inabilitará a licitante, mas impedirá o seu representante de se manifestar
e responder por aquela até a sua efe�va apresentação, no prazo fixado pelo presidente da Comissão de Licitação.

3.10. Não será admi�da a par�cipação de um mesmo representante legal para mais de uma empresa.

3.11. Não poderá par�cipar da Licitação, direta ou indiretamente:

a) Servidor ou dirigente de órgão ou en�dade ou responsável pela Licitação;

b) É vedado ao agente polí�co e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, celebrar contratos com a administração direta ou indireta, por
si ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade.

3.12. Cada empresa apresentará 01 (uma) só proposta, assim entendido o conjunto composto pela “HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA DE PREÇOS” e, não sendo
admi�das propostas alterna�vas.

3.13. As licitantes que estejam enquadradas como Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte e que tenham interesse em par�cipar desta licitação e que
desejam obter tratamento diferenciado com base no disposto da Lei nº 4.611/2011 e Lei Complementar n° 123/06, deverão declarar-se como tal, o que será
registrado em ata.

3.14. As licitantes deverão proceder, antes da elaboração das propostas, a verificação minuciosa de todos os elementos fornecidos, ques�onando por escrito, à
SETUR, até 05 (cinco) dias úteis antes da data de abertura da Licitação, os erros ou omissões porventura observados, que serão esclarecidos, também por
escrito, no prazo de 03 (três) dias úteis.

3.15. A falta de resposta aos ques�onamentos não autoriza que os eventuais interessados entendam como se �vessem sido eles aceitos, nem lhes impedirá de
par�cipar do certame até o trânsito em julgado da decisão a eles per�nente.

3.16. A não comunicação no prazo acima estabelecido implicará na tácita aceitação dos elementos fornecidos, não cabendo, em nenhuma hipótese, qualquer
reivindicação posterior com base em imperfeições, incorreções, omissões ou falhas.

3.17. Para obtenção de qualquer esclarecimento referente a esta Licitação, pode ser u�lizado o telefone (61) 4042-2761 ou 4042-2760, no horário das 10h às
12h e das 14h às 17h, e também estará disponível o e-mail: comissao.licitacao@setur.df.gov.br.

3.18. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital de Licitação, perante a Administração, aquele que não o fizer até o segundo dia ú�l que anteceder o
recebimento dos envelopes de proposta, ainda que venha apontar falhas ou irregularidades, que o viciaram, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de
recurso.

3.19. A apresentação dos ques�onamentos, pedidos de esclarecimentos e impugnações, poderão ser entregues no Protocolo desta SETUR/DF, localizado
no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, SDC, Eixo Monumental, Lote 5, Ala Sul – 1º andar, de 9h às 12h e de 14h às 17h, ou pelo endereço eletrônico
comissao.licitacao@setur.df.gov.br.

3.20. A impugnação tempes�va não impede a par�cipação da licitante na presente Licitação.

4. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

4.1. A licitante deverá se apresentar para credenciamento junto a COMISSÃO por um representante que, devidamente munido de documento que o credencie a
par�cipar deste procedimento licitatório (CARTA DE CREDENCIAMENTO E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES), venha a responder por sua representada,
devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, iden�ficar-se exibindo a Carteira de Iden�dade ou outro documento equivalente;

4.2. Será obrigatória, no ato de credenciamento, a apresentação:

a) do Estatuto Social da Empresa ou documento equivalente (quando o sócio pessoalmente a representar);

b) da CARTA DE CREDENCIAMENTO com o reconhecimento da firma do signatário, que deverá ter poderes para nomear representante/preposto, sendo,
neste caso, impera�va a apresentação do documento de Iden�dade e do Estatuto Social da Empresa ou documento equivalente.

4.3. A carta de credenciamento e a procuração deverão ser apresentadas SEPARADAMENTE, não podendo ser inseridas em NENHUM DOS ENVELOPES,
devendo, ainda, estar acompanhadas de documento oficial para iden�ficação do representante.

4.4. O credenciamento far-se-á mediante apresentação de carta que especifique o procedimento licitatório para o qual o representante foi designado,
devendo estar acompanhada por instrumento público de procuração ou instrumento par�cular com firma reconhecida e com poderes para pra�car todos os
atos per�nentes ao certame, em nome da representada. Em sendo o representante sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente,
deverá este apresentar cópia do respec�vo Estatuto ou Contrato Social no ato do credenciamento, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos
e assumir obrigações em decorrência de tal inves�dura;

4.5. O Representante Legal da licitante que não se credenciar perante a COMISSÃO poderá permanecer na disputa, entretanto, ficará impedido de se manifestar
durante a sessão, inclusive de declarar a intenção de interpor recurso.

4.6. Será admi�da, na ocasião do credenciamento, a indicação de mais de um representante por licitante, cujos nomes deverão constar na mesma Carta de
Credenciamento e Instrumento Procuratório ou documento equivalente apresentado nesta fase; entretanto, APENAS um destes representantes poderá atuar
em nome da licitante em cada sessão do procedimento, facultada a subs�tuição por um dos indicados apenas nas sessões que porventura sucedam a
primeira.

5. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS

5.1. Os documentos de Habilitação e a Proposta de Preços deverão ser apresentados no local, dia e hora determinados neste Edital para a sessão pública,  pelas
Licitantes credenciadas conforme descrito no item anterior, mediante a apresentação de 02 (dois) envelopes lacrados, não transparentes, devidamente
rubricados, contendo:

Envelope A: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO;

Envelope B: PROPOSTA DE PREÇOS.

 

5.2. Os referidos envelopes deverão conter, ainda, em sua parte externa, inscrito os dizeres:

Envelope A - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – SETUR/DF

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021

DIA, HORA E LOCAL

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE

CNPJ/MF
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Envelope B – PROPOSTA DE PREÇOS

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – SETUR/DF

TOMADA DE PREÇOS Nº01/2021

DIA, HORA E LOCAL

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE

CNPJ/MF

5.3. Não será admi�do o cerramento e lacre dos envelopes na Sala de Licitação da SETUR. Em pres�gio ao princípio do sigilo da proposta, o licitante cujo
representante for flagrado, pela Comissão, lacrando o envelope, quando já iniciada a sessão, será sumária e automa�camente impedido de par�cipar do
certame, independentemente da aplicação das sanções legais cabíveis.

5.4. Após ser declarado encerrado o Credenciamento, pela Comissão, não mais será admi�do o recebimento dos envelopes das empresas que não se
credenciaram tempes�vamente.

6. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

6.1. Para habilitação na licitação, Envelope “A” (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO), exigir-se-á dos interessados documentação rela�va a:

a) HABILITAÇÃO JURÍDICA;

b) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA;

c) QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA;

d) REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA;

e) DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR.

f) DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

6.2. Documentos Rela�vos à Habilitação Jurídica:

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercan�s, a cargo da Junta Comercial da respec�va sede;

b) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato cons�tu�vo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado na Junta Comercial da respec�va sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

b.1) Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respec�va.

c) No caso de sociedade simples: inscrição do ato cons�tu�vo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação
dos seus administradores;

d) No caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte: cer�dão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o
caso, que comprove a condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do ar�go 8° da Instrução Norma�va n° 103, de 30/04/2007, do
Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC;

e) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização.

6.3. Documentos Rela�vos à Qualificação Técnica:

6.3.1. Registro ou inscrição da empresa proponente e do responsável(is) técnico(s) pelos serviços no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA
e/ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU da região a que es�verem vinculados, na qual conste habilitação para elaboração de projetos de
engenharia e complementares, de arquitetura de edificações. No caso de a empresa licitante ou o responsável técnico não serem registrados ou inscritos no
CREA/CAU do da Unidade Federa�va do Distrito Federal, deverão ser providenciados os respec�vos vistos deste órgão regional por ocasião da assinatura do
contrato.

6.3.2. Apresentar no mínimo 1 (um) atestado de capacidade técnica, devidamente registrado no CREA ou CAU da região onde o(s) serviço(s) foi/foram
executado(s), acompanhado(s) da(s) respec�va(s) Cer�dão(ões) de Acerto Técnico – CAT, expedida(s) por tais Conselhos, que comprove expressamente que o
responsável técnico tenha executado para órgão ou en�dade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou
ainda, para empresas privadas, serviços rela�vos a Projetos de Engenharia ou congêneres, que contemplem projetos de elétrica, hidráulica e arquitetônico com
exper�se em restauro e recuperação de equipamentos históricos/culturais, com área construída mínima de 700 m² (setecentos metros quadrados), em
consonância com a Decisão TCDF n. 4.362/2014; Acórdão TCU n. 2032/2020-Plenária. 

6.3.3 O (s) Atestado(s) de Capacidade Técnica (declaração ou cer�dão) fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando o desempenho
da licitante em contrato per�nente e compa�vel em caracterís�cas, quan�dades e prazos com o objeto da licitação. A licitante poderá solicitar documentos de
habilitação complementares para atestar a capacidade técnica para execução plena do objeto a ser contratado

6.3.4. Para comprovação da área mínima de projeto estabelecida será admi�da a apresentação de diversos atestados ou cer�dões que, em conjunto,
comprovem a capacitação técnica da Empresa ou do Responsável Técnico pelos serviços.

6.3.5. Os atestados/declarações deverão comprovar a ap�dão para desempenho de a�vidade per�nente e compa�vel com as caracterís�cas do objeto.

6.3.6. Declaração de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

6.4. Documentos Rela�vos à Qualificação Econômico-Financeira:

a) Cer�dão nega�va de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede
do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria cer�dão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 180 (cento e oitenta) dias
contados da data da sua apresentação; ou demonstrar a existência de plano de recuperação acolhido ou homologado judicialmente, se for o caso.

b) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do úl�mo exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação
financeira da empresa, vedada a sua subs�tuição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há
mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

b.1) O Balanço Patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional
de Contabilidade;

b.2) As empresas cons�tuídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do balanço de abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de
abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento;                      
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b.3) A boa situação financeira da licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores
que 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial ou apurados mediante consulta on
line, no caso de empresas inscritas no SICAF:

 

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

LG = _________________________________________________________

 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

 

 

 

ATIVO CIRCULANTE

LC = ______________________________________________

 

PASSIVO CIRCULANTE

 

 

ATIVO TOTAL

SG = ______________________________________________

 

PASSIVO CIRCULANTE+ EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

 

b.4) A licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez
Corrente deverá comprovar que possui Patrimônio Líquido equivalente a 10% (dez por cento) do valor total es�mado da contratação ou do item
per�nente;

b.5) A análise dos índices solicitados tem como obje�vo verificar se as licitantes apresentam situação financeira sa�sfatória para o cumprimento das
obrigações advindas da adjudicação do objeto da presente licitação.

6.5. Da Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante cer�dão conjunta nega�va de débitos, ou posi�va com efeitos de nega�va, rela�vos aos tributos
federais e à Dívida A�va da União;

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal e Estadual/Distrital, do domicílio ou sede da Licitante,

c) per�nente ao seu ramo de a�vidade e compa�vel com o objeto contratual;

d) Prova de regularidade rela�va à Seguridade Social, mediante cer�dão nega�va de débitos, ou posi�va com efeitos de nega�va, rela�vos às contribuições
previdenciárias e às de terceiros;

e) Prova de regularidade rela�va ao Fundo de Garan�a do Tempo de Serviço (FGTS), mediante Cer�ficado de Regularidade do FGTS;

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus�ça do Trabalho, mediante Cer�dão Nega�va de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou cer�dão posi�va
com efeitos de nega�va;

g) A Licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de ser inabilitada.

6.6. Documentação Complementar:

a) Declaração, em papel �mbrado da licitante, atestando, sob as penas da Lei, que inexistem fatos impedi�vos para sua habilitação no presente procedimento
licitatório e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores (ANEXO V);F

b) Declaração, em papel �mbrado da licitante, que, em cumprimento ao estabelecido no inciso V, do art. 27, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido
pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, não emprega menores de dezoito anos em trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, nem menor de dezesseis
anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a par�r de quatorze anos (ANEXO V);

c) Declaração, em papel �mbrado, da empresa licitante, de elaboração independente de proposta (ANEXO V);

d) As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e favorecido, previsto na
Lei Complementar n.º 123, de 2006, deverão apresentar declaração, em papel �mbrado da Licitante, de enquadramento Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, conforme modelo (ANEXO V);

d.1) A Licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se enquadrar em qualquer das vedações do ar�go 3°, parágrafo 4°, da Lei
Complementar n° 123, de 2006, não poderá usufruir do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não deverá apresentar a
respec�va declaração;

d.2) Como condição para a aplicação do tratamento diferenciado, a Comissão poderá consultar o Portal da Transparência do Governo Federal
(www.portaldatransparencia.gov.br), seção “Despesas – Gastos Diretos do Governo – Favorecido (pessoas �sicas, empresas e outros)”, para verificar
se o somatório dos valores das ordens bancárias recebidas pela ME/EPP/COOP, no exercício anterior, extrapola o limite de R$ R$ 4.800.000,00
(quatro milhões e oitocentos mil reais), previsto no ar�go 3°, inciso II, da Lei Complementar n° 123, de 2006, ou o limite proporcional de que trata o
ar�go 3°, § 2°, do mesmo diploma, em caso de início de a�vidade no exercício considerado;

d.3) Para a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, a consulta também abrangerá o exercício corrente, para verificar se o somatório dos valores
das ordens bancárias por ela recebidas, até o mês anterior ao da sessão pública da licitação, extrapola os limites acima referidos, acrescidos do
percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o ar�go 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006;

 d.4) Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite legal, a Comissão indeferirá a aplicação do tratamento
diferenciado em favor do licitante, conforme ar�go 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006, sem prejuízo das penalidades
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incidentes.

e) Termo de Compromisso de execução dos projetos  e Declaração de atendimento a Lei Distrital nº 4.770/2012 (ANEXO V)

6.7. Disposições Gerais da Habilitação:

a) A declaração do vencedor do certame acontecerá no momento posterior ao julgamento das propostas, aguardando-se os prazos de regularização fiscal das
Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) para a abertura da fase recursal (art. 43, §1º, da Lei Complementar n. 123/2006).

b) Os documentos de habilitação poderão ser apresentados:

b.1)  No original;

b.2)  Em cópia auten�cada por cartório competente ou servidor da Administração

b.3)  Por meio de publicação em órgão da imprensa oficial;

c) A documentação apresentada em desacordo com as exigências será recusada e devolvida à empresa licitante, o que importará na exclusão de sua par�cipação
no presente certame licitatório;

d) Para fins de habilitação, serão aceitas cer�dões expedidas pelos órgãos da administração fiscal, tributária e trabalhista, emi�das pela internet, nos termos do
art. 35 da Lei n.º 10.522/02

7. DA PROPOSTA DE PREÇOS

7.1. A proposta, constante do Envelope B - PROPOSTA DE PREÇOS, emi�da por computador, em 01(uma) via, redigida em Língua Portuguesa, com clareza, sem
emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também, rubricadas todas as suas folhas pela licitante ou seu
representante, deverá conter:

7.1.1. Especificações do objeto, de forma clara, observadas as especificações constantes neste Edital e seus Anexos;

7.1.2. Preços Unitários e Valor Global da proposta, em algarismos, expresso em moeda corrente nacional (Real), de acordo com os preços pra�cados no
mercado, considerando o con�do no Orçamento de Referência anexo ao Edital;

7.1.2.1 Nos preços cotados deverão estar incluídos todos os insumos que os compõem, tais como despesas com impostos, taxas, frete, seguros, equipamentos,
materiais, mão-de-obra e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto;

7.1.2.2 Todos os dados informados pela licitante em sua planilha deverão refle�r com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.

7.1.2.3 Não se admi�rá na Proposta de Preços, custos iden�ficados mediante o uso da expressão “verba” ou de unidades genéricas.

7.1.3. Cronograma �sico-financeiro, conforme modelo básico con�do no Termo de Referência anexo ao Edital;

7.1.3.1. O cronograma �sico-financeiro proposto pela licitante deverá observar o cronograma de desembolso máximo por período constante do Termo de
Referência.

7.1.4. Bene�cios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive em forma percentual;

7.1.4.1. Os custos que possam ser apropriados como custo direto dos serviços, não poderão ser incluídos na composição do BDI, devendo ser cotados na
planilha orçamentária;

7.1.4.2. Quanto aos custos indiretos, incidentes sobre as parcelas rela�vas ao fornecimento dos serviços, a licitante deverá apresentar um percentual reduzido
de BDI, compa�vel com a natureza do objeto;

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

7.1.4.4. Os tributos considerados de natureza direta e personalís�ca, como o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido -
CSLL, não deverão ser incluídos no BDI, nos termos do ar�go 125, § 7°, II, da Lei n° 12.465, de 2011;

7.1.5. Prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura do certame. O licitante deverá renovar suas propostas,
independente de comunicação formal da SETUR/DF, sob pena de ser declarada como desistente.

7.2. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja quanto ao preço ou quaisquer outras condições que importem em
modificações de seus termos originais, ressalvadas apenas as alterações absolutamente formais, des�nadas a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma
alteração do conteúdo e das condições referidas, desde que não venham a causar prejuízos aos demais licitantes.

7.2.1. Erros no preenchimento da planilha não são mo�vos suficientes para a desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a
necessidade de majoração do preço ofertado, e desde que se comprove que este é suficiente para arcar com todos os custos da contratação.

7.2.2. As alterações de que trata este item serão subme�das à apreciação e deliberação da Comissão.

7.3. Não será aceita reclamação posterior rela�vamente às propostas, sem que tenha sido devidamente registrada em ata, salvo se prevista em lei.

7.4. Após a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta, salvo por mo�vo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão.

8. DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTA DE PREÇO

8.1. Os atos públicos poderão ser assis�dos por qualquer pessoa, mas somente deles par�ciparão a�vamente os licitantes ou representantes credenciados, não
sendo permi�das a�tudes desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos. Será adver�do verbalmente o representante
de licitante, ou qualquer audiente, cuja conduta perturbe o bom andamento da sessão, podendo a Comissão determinar a sua imediata re�rada do recinto, caso
persista na conduta faltosa.

8.1.1. Os envelopes serão abertos preferencialmente na presença de um representante de cada um dos par�cipantes do certame.

8.1.2. Considera-se como representante da licitante qualquer pessoa habilitada, nos termos do estatuto ou contrato social, ou munida de carta de
credenciamento e instrumento público, ou par�cular com firma reconhecida, de procuração.

8.1.3. O estatuto, o contrato social ou o registro como empresário individual devem ostentar a competência do representante do licitante para representá-lo
perante terceiros.

8.1.4. O instrumento de procuração pública, ou par�cular com firma reconhecida, deve ostentar os necessários poderes para formulação de propostas e para a
prá�ca de todos os demais atos inerentes ao certame, devendo vir acompanhado dos documentos de cons�tuição da empresa ou do registro como empresário
individual.

8.2. Os envelopes de Habilitação e Proposta de Preços deverão ser entregues à Comissão, nos moldes prescritos no item 5, no dia da sessão, logo após o
encerramento do Credenciamento, quando somente serão aceitos os envelopes das empresas devidamente credenciadas.

8.2.1. Os envelopes que não forem entregues nas condições es�puladas no item 5 deste edital não gerarão efeitos como proposta.

8.3. Poderão, a critério da Comissão de Licitação, ser relevados erros ou omissões formais que não resultem prejuízo para entendimento das propostas ou para a
Administração.

8.4. Como condição prévia ao exame da documentação de Habilitação da Licitante, a Comissão 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:
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a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, man�do pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

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

8.4.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do ar�go 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prá�ca de ato de improbidade administra�va, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

8.4.2. Constatada a existência de sanção, a Comissão reputará a licitante inabilitada, por falta de condição de par�cipação.

8.4.3. Não ocorrendo inabilitação, a documentação de habilitação das licitantes então será verificada, conforme item próprio deste Edital.

9. DO PROCESSO E JULGAMENTO

9.1. Não serão admi�dos quaisquer acréscimos, supressões, re�ficações ou desistências de propostas depois de apresentadas, salvo por mo�vo justo decorrente
de fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitação.

9.2. O julgamento será procedido de acordo com o �po de licitação menor preço global, previsto no art. 45, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

9.3. A classificação entre os licitantes considerados qualificados se dará pela ordem crescente dos preços propostos.

9.4. Será vencedora do certame a licitante que apresentar o menor preço global para execução da obra e atender a todas as exigências do Edital.

9.5. Serão devolvidos os envelopes "PROPOSTA DE PREÇOS", lacrados, aos respec�vos licitantes desclassificados desde que tenha transcorrido o prazo sem
interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos.

9.6. Serão abertos todos os envelopes "PROPOSTA DE PREÇOS" das licitantes classificadas, sendo apreciados e rubricados por todos os presentes e pela
Comissão de Licitação.

9.7. No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação será decidida mediante sorteio, em ato público, para o qual as licitantes serão convocadas,
nos termos do art. 45, §2º da Lei nº 8.666/93;

9.8. Todos os atos da presente Licitação serão acessíveis ao público, salvo o conteúdo das propostas, até a sua abertura. A Comissão de licitação lavrará atas
circunstanciais de todas as sessões e elaborará demonstra�vos da apuração das propostas;

9.9. Serão desclassificadas as Propostas que:

a) Não es�verem de acordo com o solicitado no Termo de Referência;

b)  Tiverem seus erros aritmé�cos corrigidos na forma acima descrita e a empresa recusar-se a aceitar a correção;

c) Apresentarem quan�ta�vos na Proposta Financeira não compa�veis com os quan�ta�vos rela�vos às a�vidades, pessoal alocado e produtos especificados;

d) Apresentar oferta de vantagem não prevista no Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar preço ou vantagem baseada
nas ofertas dos demais licitantes;

e) Con�ver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;

f) Deixarem de apresentar qualquer um dos documentos relacionados neste edital, ou apresentá-los em desacordo com as exigências do mesmo.

g) Apresentarem Preços Unitários ou Globais simbólicos, irrisórios ou de valor zero. Apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles
que não venham a ter demonstrada a sua viabilidade, através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado, e
que os coeficientes de produ�vidade são compa�veis com a execução do objeto do contrato.

h) Apresentarem prazo de execução dos serviços diferente do estabelecido neste Edital.

i) Apresentarem preços unitários e global superiores ao valor orçado pela Administração. 

9.9.1. Considera-se manifestamente inexequível a proposta de preços cujo Valor Global proposto seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores, nos termos do art. 48, II, §1º da Lei nº 8.666/93:

a) Média aritmé�ca dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração, ou

b) Valor orçado pela Administração.

9.9.2. Nessa situação, será facultado à Licitante, no prazo definido pela Comissão, comprovar a viabilidade dos preços constantes em sua proposta, conforme
parâmetros do ar�go 48, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de desclassificação.

9.9.3. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada
diligência, na forma do §3° do ar�go 43 da Lei n° 8.666, de 1993;

9.9.4. Os erros de soma ou mul�plicação, bem como o valor total proposto, eventualmente configurados na “PROPOSTA DE PREÇOS” das licitantes serão
devidamente corrigidos, não se cons�tuindo, de forma alguma, mo�vo de desclassificação da proposta;

9.9.5. Havendo divergência entre o Preço Unitário e o Preço Total de do item, prevalecerá o Preço Unitário e o total será corrigido. No caso de valores expressos
em algarismos e por extenso, prevalecerá este úl�mo;

9.9.6. Após a eventual desclassificação das propostas que não atenderem às exigências dos itens acima, as demais propostas serão classificadas em ordem
crescente dos preços propostos.

9.10. Classificadas as propostas, na hipótese de par�cipação de licitantes Microempresa s (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP) será observado o disposto
nos ar�gos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006.

9.11. A Comissão de Licitação verificará as propostas classificadas ofertadas por licitantes ME/EPP que sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à
proposta de preço classificada em primeiro lugar, desde que a primeira colocada não seja uma ME/EPP;

9.12. As propostas que se enquadrarem nessa condição serão consideradas empatadas com a primeira colocada e o licitante ME/EPP melhor classificado será
no�ficado para, se desejar, apresentar uma nova proposta de preço para desempate, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada;

9.13. A nova proposta de preço deverá ser apresentada de acordo com as regras deste Edital, em sessão pública, no prazo de 01 (um) dia ú�l, contados da data
da Ata ou da in�mação da licitante.

9.14. Caso a ME/EPP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, ou não apresente proposta válida, serão convocadas as demais
licitantes ME/EPP par�cipantes que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito,
segundo o estabelecido nos subitens anteriores;

9.15. Caso sejam iden�ficadas propostas de licitantes “ME” ou “EPP” empatadas, no referido intervalo de 10% (dez por cento), será realizado Sorteio para definir
qual das licitantes primeiro poderá apresentar nova oferta, conforme subitens acima;

9.16. Havendo êxito no procedimento, e sendo considerada válida a nova proposta apresentada, a ME/EPP assumirá a posição de primeira colocada do certame.
Não havendo êxito, ou tendo sido a melhor oferta inicial apresentada por ME/EPP, ou ainda não exis�ndo ME/EPP par�cipante, permanecerá a classificação
inicial.
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9.17. Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no ar�go 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a
preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:

a) produzidos no País;

b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

c) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.

9.17.1. Persis�ndo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público, para o qual os licitantes serão convocados.

9.17.1.1. O sorteio será feito através da aposição em cédulas dos nomes dos licitantes empatados, sendo que ditas cédulas deverão ser colocadas em urna
fechada, da qual será re�rada apenas uma das cédulas, sendo esta a primeira classificada, e assim re�rando-se as cédulas sucessivamente, até que se
classifiquem todos os licitantes então empatados.

9.17.1.2. Decorridos trinta minutos da hora marcada, sem que compareçam todas as convocadas, o sorteio será realizado, a despeito das ausências.

9.18. Após o julgamento e a classificação final das propostas, caso a licitante detentora do menor preço seja Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte
(EPP), havendo alguma restrição na comprovação de sua regularidade fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período,
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais cer�dões nega�vas ou posi�vas com efeito de cer�dão
nega�va, conforme alteração do art. 43, § 1º da LCP n.º 123/2006 conferida pela LCP n.º 155/2016;

9.18.1. A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá sempre ser concedida pela Administração quando requerida pelo licitante;

9.18.2. O prazo para a regularização fiscal começará a correr a par�r do encerramento da fase de julgamento das propostas, aguardando-se o decurso desse
prazo para a abertura do prazo da fase recursal;

9.18.3. A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no ar�go 81
da Lei n° 8.666/1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

9.19. Não serão levadas em consideração vantagens ou desvantagens não previstas neste Edital, bem como não serão admi�das correções de dados após a
entrega das propostas, salvo equívoco ou omissão irrelevante para o julgamento.

9.20. Havendo divergência entre o Preço Unitário e o Preço Total de cada item, prevalecerá o Preço Unitário e o total será corrigido. No caso de valores expressos
em algarismos e por extenso, prevalecerá este úl�mo.

9.21. O resultado será proferido em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da abertura das propostas, salvo a ocorrência de fatos que adiem a decisão, tais como
impedimentos de ordem administra�va ou interposição de recursos.

9.22. Será lavrada, pela Comissão de Licitação, ata circunstanciada de cada reunião, a qual será assinada por todos os presentes e pelos membros da Comissão
de Licitação.

9.23. A in�mação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos
licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, caso em que a in�mação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.

9.24. A classificação será em ordem decrescente.

9.25. Em caso de empate, real ou ficto, será assegurada, nos termos da Lei Complementar no 123/06, a preferência de contratação para as Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, beneficiárias do regime diferenciado e favorecido, nos termos que se seguem:

9.25.1. Entende-se por Empate Ficto as situações em que as propostas apresentadas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam até 10% (dez por
cento) superiores à proposta de preço mais bem classificada, e empate real as que sejam iguais;

9.25.2. Em qualquer destas hipóteses, a Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) mais bem classificada poderá, finalizada a fase de habilitação,
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

9.25.3. Na apresentação da nova proposta nenhum preço poderá ter valor superior aos seus correspondentes inicialmente ofertados;

9.25.4. Havendo renúncia expressa da empresa mais bem classificada, do direito de ofertar novo valor, tal oportunidade se estenderá às Microempresas (ME) e
Empresas de Pequeno Porte (EPP) subsequentes, obedecido a ordem de classificação;

9.25.5. Ocorrendo a hipótese de Empate Real entre os par�cipantes no julgamento previsto no item anterior, a classificação far-se-á obrigatoriamente pelo
critério de sorteio, em ato público, na própria reunião ou em data a ser designada por meio de aviso Publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e para o qual,
inclusive, serão convidadas todas as empresas. Neste caso, lavrar-se-á ata específica;

9.25.6. Para efeito de cálculo da Avaliação Final, serão levadas em consideração duas casas decimais;

9.25.7. Caso todas as licitantes sejam inabilitadas ou todas as propostas sejam desclassificadas, a Administração poderá fixar prazo de 8 (oito) dias úteis para
apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas, nos termos do art. 48, § 3º da Lei Geral de Licitações.

10. DOS RECURSOS

10.1. Dos atos da Administração, pra�cados no curso desta licitação, serão admi�dos recursos:

10.1.1. No prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da in�mação do ato, ou da lavratura da ata de reunião, nos casos de:

a) Habilitação ou inabilitação da licitante;

b) Julgamento das propostas;

c) Anulação ou revogação da licitação;

d) Indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento;

e) Rescisão do Contrato por ato unilateral da Administração, nos casos a que se refere o inciso I do ar�go 79 da Lei nº 8.666/1993; e

f) Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa.

10.1.2. Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da in�mação da decisão relacionada com o objeto da licitação ou do Contrato, de que não
caiba recurso hierárquico;

10.1.3. Pedido de reconsideração, de decisão do Secretário de Estado da Pasta, nos casos de declaração de inidoneidade, no prazo máximo de 10 (dez) dias
úteis da in�mação do ato.

10.2. Interposto o recurso, tal ato será comunicado aos demais licitantes, que poderão apresentar contrarrazões no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

10.3. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que pra�cou o ato recorrido, a qual pode reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, ou nesse mesmo prazo fazê-lo subir, devidamente informado. Neste caso, a decisão deverá ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contando
do recebimento do recurso.

10.4. O recurso de Habilitação e Julgamento da Proposta terá efeito suspensivo consoante permite o art. 109 da Lei 8.666/1993. Nesse caso, a validade da
Proposta será automa�camente prorrogada pelo período recursal estabelecido na Lei.

11. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
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11.1. Após o regular decurso da fase recursal, o procedimento licitatório será subme�do à autoridade competente para que se proceda à devida homologação e
consequente adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor.

11.1.1. Caso o valor global da proposta da Adjudicatária seja inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b” do § 1º do
ar�go 48 da Lei n° 8.666/1993, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garan�a adicional, igual à diferença entre o menor valor referido no
citado disposi�vo legal e o valor da correspondente proposta.

12. DAS SANÇÕES 

12.1. Serão aplicadas as sanções previstas nos Decreto Distrital n. 26.851/2006, que regula a aplicação de sanções administra�vas previstas nas Leis Federais nos
8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de Licitações e Contratos Administra�vos), e dá outras providências.

12.2. Com fundamento no art. 87 c/c o art. 88 da Lei nº 8.666/1993, poderão ser aplicadas ainda as seguintes penalidades:

I - suspensão temporária de par�cipação em licitação e impedimento de contratar com o Distrito Federal, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

II - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

12.3. No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

12.4. As penalidades pela negligência na execução ou descumprimento de cláusulas contratuais estão previstas na minuta do respec�vo instrumento, que se
cons�tui no ANEXO IV.

12.5. A aplicação das sanções previstas neste edital não afeta os processos de responsabilização e aplicação de penalidades decorrentes atos ilícitos alcançados
pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

13. DA ANULAÇÃO E DA REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO

13.1. A SETUR/DF poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, per�nente e
suficiente para jus�ficar tal conduta, ou anulá-la por ilegalidade, de o�cio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.

14. DOS PRAZOS E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

14.1. A contratação formalizar-se-á mediante a assinatura eletrônica de instrumento contratual, observadas as cláusulas e condições deste Edital e da proposta
vencedora, conforme a minuta do Contrato que integra este Edital.

14.2. Concluído o procedimento licitatório, será o licitante vencedor no�ficado, por escrito, para assinatura eletrônica do termo de Contrato, do qual farão parte
integrante, ainda que não transcritas total ou parcialmente no referido instrumento, as condições estabelecidas neste Edital, a proposta da empresa vencedora e
todos os elementos técnicos que serviram de base à licitação.

14.3. A assinatura eletrônica do Contrato pela adjudicatária dar-se-á por meio de sistema de processo administra�vo eletrônico do SETUR/DF e no prazo de até 5
(cinco) dias úteis, a contar da data de sua convocação pela SETUR/DF.

14.3.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo licitante vencedor, por escrito, durante o seu
transcurso e desde que ocorra mo�vo jus�ficado e aceito pela SETUR/DF.

14.3.2. É de responsabilidade do licitante vencedor proceder com seu cadastro como usuário externo no mencionado sistema de processo administra�vo
eletrônico da SETUR/DF, conforme suas normas próprias, em tempo hábil para a assinatura do contrato no prazo estabelecido, na página de Acesso Externo do
link a seguir: 

h�ps://www.portalsei.df.gov.br/usuario-externo/

14.3.3. Caso o licitante vencedor não tenha procedido o mencionado cadastro como usuário externo ou não tenha assinado eletronicamente o contrato no
referido sistema, poderá ser convocado outro licitante, respeitada a ordem de classificação.

14.4. A assinatura do Contrato ficará vinculada à manutenção das condições da habilitação, à plena regularidade fiscal e trabalhista da empresa vencedora e à
inexistência de registro perante o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) que caracterize impedimento à contratação com a SETUR/DF,
sendo aplicáveis as penalidades definidas no subitem 12.1, em caso de descumprimento.

14.4.1. É vedada a contratação de empresa privada que tenha em seu quadro societário servidor público da a�va, ou empregado de empresa pública, ou
sociedade de economia mista, com fundamento no inciso III do ar�go 9º da Lei 8.666/93, bem ainda legislações distritais vigentes sobre o tema.

14.5. Se o licitante vencedor não comprovar as condições de habilitação consignadas no Edital, ou recusar-se, injus�ficadamente, a assinar eletronicamente o
termo de Contrato no prazo estabelecido, poderá ser convocado outro licitante, nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto
aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, respeitada a ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita
a negociação, assinar o Contrato, sem prejuízo das penalidades previstas neste Edital e no Contrato e das demais cominações legais.

14.6. Previamente à emissão da nota de empenho e à contratação, a Administração realizará consulta ao SICAF, CEIS, CNJ e Lista dos Inidôneos do TCU, para
iden�ficar possível proibição de contratar com o poder público.

14.7. Para efeito do disposto no inciso XI do caput do art. 4º da Instrução Norma�va RFB nº 1.234/2012 (SIMPLES NACIONAL), alterada pela Instrução Norma�va
RFB nº 1540/2015, a pessoa jurídica deverá, no ato da assinatura do contrato, apresentar à SETUR/DF declaração de acordo com os modelos constantes dos
Anexos IV da Instrução Norma�va retromencionada, conforme o caso, em 2 (duas) vias, assinada pelo seu representante legal.

14.7.1. A SETUR/DF anexará a 1ª (primeira) via da declaração ao processo ou à documentação que deu origem ao pagamento, para fins de comprovação à
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), devendo a 2ª (segunda) via ser devolvida ao interessado como recibo.

14.8. A declaração poderá ser apresentada por meio eletrônico, com a u�lização de cer�ficação digital disponibilizada pela Infraestrutura de Chaves Públicas
Brasileira (ICP-Brasil), desde que no documento eletrônico arquivado pela fonte pagadora conste a assinatura digital do representante legal e respec�va data da
assinatura.

14.9. Alterna�vamente à declaração, a SETUR/DF poderá verificar a permanência do contratado no Simples Nacional mediante consulta ao Portal do Simples
Nacional e anexar cópia da consulta ao contrato ou documentação que deu origem ao pagamento, sem prejuízo do contratado informar imediatamente ao
contratante qualquer alteração da sua permanência no Simples Nacional.

15. DOS PRAZOS CONTRATUAIS - VIGÊNCIA E EXECUÇÃO

15.1. O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura, obtendo a eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial
do Distrito Federal, prorrogáveis nos termos do art. 57, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93;

15.2. O prazo de execução do objeto contratual será de 180 (cento e oitenta) corridos, contados a par�r da emissão da Ordem de Serviço.

16. DA GARANTIA CONTRATUAL

16.1. A CONTRATADA deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da CONTRATANTE, contado da
assinatura do contrato, comprovante de prestação de garan�a, podendo optar por caução em dinheiro ou �tulos da dívida pública, seguro-garan�a ou fiança
bancária, devendo o valor da garan�a corresponder a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

16.4. A modalidade seguro-garan�a somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria.

16.5. A garan�a em dinheiro deverá ser efetuada na Banco Regional de Brasília - BRB em conta específica com correção monetária, em favor do CONTRATANTE.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
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16.6. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garan�a acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato
por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento).

16.7. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de
suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666/1993.

16.8. O garan�dor não é parte para figurar em processo administra�vo instaurado pela CONTRATANTE com o obje�vo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à
CONTRATADA.

16.9. A garan�a será considerada ex�nta:

I - com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a �tulo de garan�a,
acompanhada de declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as cláusulas do Contrato; e

II - após o término da vigência do Contrato.

16.10. A CONTRATANTE executará a garan�a na forma prevista na legislação que rege a matéria.

16.11. A garan�a deve ter validade durante a execução do contrato, devendo ser renovada a cada prorrogação e complementada a cada alteração contratual que
implique em alteração do valor da contratação.

16.12. A garan�a deverá ser integralizada, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores ou quando houver
alteração para acréscimo de objeto.

16.13. A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garan�a na forma prevista neste Item.

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

17.1. Os critérios referentes às obrigações da contratada estão previstos na Minuta de Contrato, Anexo IV deste Edital.

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

18.1. Os critérios referentes às obrigações da contratante estão previstos na Minuta de Contrato, Anexo IV deste Edital.

19. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

19.1. Os critérios referentes ao acompanhamento e a fiscalização contratual estão previstos na Minuta de Contrato, Anexo IV deste Edital.

20. DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO

20.1. Os critérios referentes à liquidação e ao pagamento estão previstos na Minuta de Contrato, Anexo IV deste Edital.

21. DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

21.1. Os critérios referentes à alteração contratual estão previstos na Minuta de Contrato, Anexo IV deste Edital.

22. DO REAJUSTE

22.1. Os preços rela�vos ao presente Contrato são fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, contados da data de recebimento dos envelopes
(documentação e proposta de preços) no âmbito da Tomada de Preços nº 01/2021, de acordo com o art. 28 da Lei nº 9.069, de 29/06/1995.

22.1.1. Ultrapassado esse período, desde que não exista culpa por parte da Contratada, os mesmos poderão ser reajustados anualmente, nos termos da Lei nº
10.192, de 14/02/2001, adotando-se o Índice Nacional da Construção Civil da Fundação Getúlio Vargas - INCC/FGV;

22.1.2. O marco inicial para contagem da periodicidade de 01 (um) ano, para efeito de reajuste será a data da apresentação da proposta.

23. DAS PENALIDADES

23.1. Os critérios referentes às penalidades sobre a execução contratual estão previstos na Minuta de Contrato, Anexo IV deste Edital.

24. DA RESCISÃO

24.1. Os critérios referentes à rescisão contratual estão previstos na Minuta de Contrato, Anexo IV deste Edital.

25. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

25.1. A par�cipação na presente licitação implica na concordância, por parte do licitante, com todos os termos e condições deste Edital.

25.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecu�vos,
exceto quando es�ver explicitamente disposto em contrário.

25.2.1. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste Edital em dia de expediente no Distrito Federal.

25.3. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que seja possível a exata compreensão de sua
proposta e a perfeita aferição de sua qualificação.

25.4. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometa
o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

25.5. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração da proposta ou pela apresentação de documentação exigida no presente Edital.

25.6. As dúvidas de natureza técnica e execu�va serão resolvidas e esclarecidas pela equipe técnica do órgão licitante, após o encaminhamento destas à
Comissão Permanente de Licitação através do e-mail: comissao.licitacao@setur.df.gov.br. Ou ainda, por escrito, à Comissão Especial de Licitação, em até 05
(cinco) dias úteis anteriores à data de abertura do certame, devendo as mesmas serem protocoladas na Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal com
sede no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, SDC, Eixo Monumental, Lote 5, Ala Sul – 1º andar – CEP 70.070.350, Brasília/DF, no Protocolo de 9h às 12h e
de 14h às 17h.

25.6.1. As dúvidas serão consolidadas e respondidas, por escrito, aos que as formularem, após esgotado o prazo de consulta, podendo ser encaminhadas a todos
os interessados que tenham informado seu endereço eletrônico, cabendo àqueles que por qualquer mo�vo não tenham recebido as informações no prazo
es�pulado o dever, no resguardo de seus interesses, de inteirar-se sobre o teor do documento.

25.6.2. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pela Comissão de Licitação deverão ser autuados no processo licitatório e estar disponíveis
para consulta por qualquer interessado.

25.7. Os interessados deverão estudar minuciosa e cuidadosamente o Edital e seus Anexos, bem como todas as instruções, termos e especificações técnicas
presentes, informando-se de todas as circunstâncias ou detalhes que possam de algum modo afetar a aferição dos custos e prazos envolvidos na execução do
objeto desta licitação.

25.8. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por
esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

25.9. O licitante vencedor, em decorrência de aumento ou diminuição quan�ta�va do objeto licitado, e obedecendo-se as condições inicialmente previstas no
Contrato, ficará obrigado a aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários na execução dos serviços até o limite de 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado da contratação.

25.10. Fica facultada, entretanto, a supressão além do limite acima estabelecido, mediante consenso entre os contratantes.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
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25.11. A adjudicação ao licitante vencedor e a homologação desta licitação pela autoridade competente não implicam direito à contratação.

25.12. É vedado à empresa CONTRATADA caucionar ou u�lizar o contrato objeto da presente licitação para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa
autorização da SETUR/DF.

25.13. No caso de fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA, a SETUR/DF deverá ser comunicado por escrito sobre estas mudanças, e só aceitará a nova
empresa se destas transformações não resultarem prejuízos à execução dos serviços, man�das as condições de habilitação e a manutenção das condições
estabelecidas no contrato original.

25.14. A CONTRATADA prestará todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela Administração, cujas reclamações estará obrigada a atender
prontamente.

25.15. A par�cipação nesta licitação implica em pleno e total conhecimento das condições dos locais onde serão executados os serviços, bem como do Edital e
seus Anexos, necessários ao perfeito cumprimento da execução do contrato.

25.16. O Edital poderá ser ob�do pela Internet, no sí�o www.setur.df.gov.br

25.17. Caso seja necessária qualquer alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do certame, este será novamente divulgado pelos
mesmos meios que o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inques�onavelmente, a alteração não afetar a formulação
das propostas.

25.18. É facultado à Comissão de Licitação ou à autoridade superior, em qualquer fase deste certame, promover diligências des�nadas a esclarecer ou
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão de documentos que deveriam constar originariamente da proposta ou da documentação.

25.19. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitação, com base na legislação que rege o presente certame, mencionada no preâmbulo deste
Edital.

25.20. Para dirimir as questões oriundas desta licitação e da futura contratação, que não puderem ser solucionadas administra�vamente, será competente o
Foro da Jus�ça do Distrito Federal, notadamente a Circunscrição Judiciária de Brasília - DF, excluído qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

25.21. Nos termos da Lei Distrital nº 5.448, de 12 de janeiro de 2015, é estritamente proibido o uso ou emprego de conteúdo discriminatório, rela�vo às
hipóteses previstas no art. 1º do mencionado diploma legal, podendo sua u�lização ensejar a rescisão do contrato e aplicação de multa, sem prejuízo de outras
sanções cabíveis. 

25.22. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupção coordenada pela Controladoria Geral do Distrito
Federal, por meio do Telefone: 0800-6449060. (Decreto Distrital nº 34.031, de 12/12/2012).

25.23. Em obediência ao Decreto nº 41.536, de 01/12/2020, fica expressamente proibido, sob penas das normas legais, casos de perseguição e importunação no
ambiente de trabalho, seja moral ou sexual.

26. DOS ANEXOS

Integram este Edital, independentemente de transcrição, os seguintes anexos:

Anexo I – Termo de Referência.

Anexo II – Orçamento Es�ma�vo

Anexo III – Cronograma Físico Financeiro 

Anexo IV – Minuta de Contrato

Anexo V – Modelos Diversos de Declarações/Procurações Obrigatórias

 

O presente documento segue assinado pela Subsecretária de Administração Geral, autoridade responsável por sua aprovação, com base no DECRETO Nº 36.520,
DE 28 DE MAIO DE 2015

 

ANALICE MARIA MARÇAL DE LIMA

Subsecretária de Administração Geral

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 01/2021-SETUR/DF

ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

(Brasília, 03 de Setembro 2021)

 

O Governo do Distrito Federal - GDF, por intermédio da Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal – SETUR/DF, estrutura polí�cas públicas para
fomentar e colaborar no desenvolvimento do turismo. No que se refere às polí�cas para viabilizar e propor a ampliação de novos espaços e equipamentos
turís�cos a SETUR/DF tem interagido com todo o setor público e privado. De acordo com o decreto n° 35.053/2013 é função da Secretaria coordenar diretrizes e
ações da a�vidade turís�ca para a criação de novos equipamentos, atrações e espaços turís�cos como também realizar ações vinculadas à recuperação,
adequação e promoção de todo o inventário da oferta turís�ca. 

 

1.        OBJETO

1.1 Contratação de empresa especializada para criação e desenvolvimento de projetos de engenharia e complementares, para o seguinte
espaço/equipamento turís�co:

Casa do artesão - Planal�na (St. Tradicional Q 53 - Planal�na, Brasília - DF);
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O espaço possui aproximadamente 1477 m² de área do terreno, conforme apresentado na Proposta de Revitalização da Casa do Artesão (65889796). 

 

 

          2.   JUSTIFICATIVA

A Região Administra�va de Planal�na (RA VI), conhecida inicialmente como Mestre D´armas, é a mais an�ga das regiões administra�vas do Distrito Federal. Sua
história começou logo após a passagem da comissão Cruls, que esteve na região para estudar onde seria a futura capital do Brasil. O então Presidente da
República Epitácio Pessoa, baixou o decreto nº  4.494, em 18 de janeiro de 1922, determinando o assentamento da Pedra Fundamental que indicaria a
transferência da capital federal para a região central do país. No dia 7 de setembro do mesmo ano, a pedra foi oficialmente instalada.

Planal�na carrega em seu DNA histórias de um povo e de suas representações culturais, sendo um importante sí�o histórico. Casarões centenários em
arquitetura colonial, ruas estreitas, praças e igrejas fazem parte do co�diano dos moradores e são importantes atra�vos turís�cos. A igreja São Sebas�ão é a
mais an�ga do Distrito Federal, faz parte da Arquidiocese de Brasília e é monumento tombado como patrimônio histórico e ar�s�co em nível distrital. O Museu
Histórico e Ar�s�co também tombado como patrimônio histórico, conta com diversos objetos do início do século XX,  entre eles, peças de mobiliário, fotografias
da época, o primeiro telefone de Planal�na instalado na parede do local e o primeiro piano trazido para Goiás, em 1925, vindo diretamente da Alemanha. A
Praça Coronel Salviano Monteiro, outro equipamento tombado, possui vários casarões, alguns ainda com fachadas conservadas, do século XIX e início do século
XX. Nesta praça se hospedaram os membros das primeiras expedições que vieram para explorar e demarcar a área do Distrito Federal. 

A cidade também é detentora de importantes manifestações religiosas por sua tradição, como a Festa do Divino Espírito Santo, considerada a maior do Brasil em
territorialidade. A festa foi tombada como Patrimônio Imaterial e faz parte do Calendário Oficial do Distrito Federal. A Folia de Reis celebra a tradição, a herança
cultural de caráter religioso e fes�vo, revelados por cân�cos, ritos e melodias, fazendo parte da cultura da cidade. Nas sexta feira santa, Planal�na realiza um dos
maiores eventos do Distrito Federal, a Via Sacra, que ocorre no Morro da Capelinha, onde são reproduzidos os cenários que relembram a cidade de Jerusalém.
São mais de quatro horas de apresentação, encenada por mais de mil figurantes e tradicionalmente é dividida em 15 estações, sendo a úl�ma a Ressurreição de
Cristo. O evento religioso, também tombado como patrimônio cultural imaterial de Brasília, recebe em torno de cem mil pessoas e movimenta a economia da
região pelo turismo.

Dentro do conceito da produção associada ao turismo (qualquer produção artesanal, industrial ou agropecuária que detenha atributos naturais e/ou culturais de
uma determinada localidade ou região, capaz de agregar valor ao produto turís�co. Manual Base Conceitual/Ministério do Turismo), o artesanato representa um
importante segmento da economia local que agrega valor ao turismo. O turista, quando visita uma região, além de conhecer seus atra�vos, consome sua
produção associada ao turismo, que é o artesanato, a gastronomia, suas manifestações culturais, entre outros seguimentos. O artesanato é a representação de
uma cultura, que por meio de seus produtos imprimem os saberes de um povo, sendo assim um valioso produto para que o turista carregue consigo a
lembrança de um des�no. Planal�na detém um importante polo de artesanato do Distrito Federal, tendo às flores secas, o barro, a madeira e a palha como
carros chefes. Sendo uma cidade an�ga, o artesanato é representa�vo e carrega a tradição passada de geração para geração. Criar e desenvolver polí�cas
públicas para o setor alinhadas ao turismo é de responsabilidade desta Secretaria, assim como o fomento e sua divulgação.

A Casa do Artesão, prédio que já serviu como Câmara Municipal na década de 30 e Cadeia Pública na década de 50, guarda em sua arquitetura histórias que
precisam ser preservadas pelo seu valor afe�vo e cultural.  Hoje, dentro do complexo da Casa, em sua área externa, acontecem ainda oficinas de flores, palhas e
marcenaria, recebendo mais de 60 artesãos. O espaço poderá ser um importante “cartão de visitas” da cidade como também um local de acolhimento aos
visitantes, de prestação de informações sobre os atra�vos turís�cos e históricos da região e de ampliação da presença do artesanato, sua qualificação e
promoção. Pensando em um local para difusão da cultura e produção associada ao turismo, o local poderia também receber exposições ligadas às manifestações
ar�s�cas que retratam o território em questão. Como marco arquitetônico e “personagem” da memória afe�va da cidade, o equipamento precisa de
recuperação e restauro para ser devolvida à comunidade e cumprir o seu papel de relevante monumento histórico, turís�co e cultural. Atualmente, a Casa do
Artesão está  interditada, sem condições de funcionamento. 

A preservação do patrimônio histórico é fundamental para manter a iden�dade local e de seu povo, de salvaguardar sua cultura. Para o desenvolvimento
sustentável do turismo, respeitar a cultura, o meio ambiente, as pessoas e suas tradições se fazem necessário. O turismo tem forte relação com o patrimônio
cultural e ocorre com mais intensidade nos centros históricos das cidades, lugares onde a história permanece e ao mesmo tempo é con�nuada pelas gerações
futuras, por meio da preservação.

O Turismo Cultural implica em experiências posi�vas do visitante com o patrimônio histórico e cultural e determinados eventos culturais, de modo a favorecer a
percepção de seus sen�dos e contribuir para sua preservação. Vivenciar significa sen�r, captar a essência, e isso se concre�za em duas formas de relação do
turista com a cultura ou algum aspecto cultural: a primeira refere-se às formas de interação para conhecer, interpretar, compreender e valorizar aquilo que é o
objeto da visita; a segunda corresponde às a�vidades que propiciam experiências par�cipa�vas, contempla�vas e de entretenimento, que ocorrem em função do
atra�vo mo�vador da visita.

                      Fonte: Turismo Cultural: Orientações Básicas. Ministério do Turismo, 2010.

O Programa “Turismo em Ação”, criado e implementado pela Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal - SETUR/DF,  tem como prioridade estruturar,
capacitar e promover os atra�vos turís�cos de todo o Distrito Federal. Em visitas técnicas realizadas em Planal�na na companhia de lideranças locais,
moradores, en�dades representa�vas do setor produ�vo e o trade turís�co, a Casa do Artesão surgiu como tema prioritário para a busca de uma solução
conjunta para restauro e revitalização, passo que começa a ser dado a par�r da des�nação de recurso, por meio de emenda parlamentar, para custear o projeto
de restauração deste importante bem histórico, turís�co e cultural. Todo e qualquer equipamento material como cidades históricas, sí�os arqueológicos e
paisagís�cos e/ou bens individuais que refletem a iden�dade de uma região precisam ser criados, iden�ficados, preservados e cuidados.

O Plano Nacional do Turismo, definida pela lei 11.771/2008, atribui ao Governo Federal o planejamento e desenvolvimento do turismo no país. Este disposi�vo
es�mula claramente a descentralização e regionalização do turismo es�mulando Estados e o Distrito Federal a planejar a�vidades turís�cas com o envolvimento
e par�cipação da comunidade local receptora. Também es�mula a implantação de empreendimentos des�nados às a�vidades de expressão cultural, de
animação turís�ca com capacidade de retenção e prolongamento do tempo de permanência dos turistas nas localidades. A lei ainda propõe que recursos sejam
des�nados para permi�r a ampliação e a diversificação dos equipamentos e serviços turís�cos. O objeto desta contratação está em consonância aos obje�vos
previstos na Polí�ca Nacional de Turismo:

Lei 11.771/2008: 

Art. 1o  Esta Lei estabelece normas sobre a Polí�ca Nacional de Turismo, define as atribuições do
Governo Federal no planejamento, desenvolvimento e es�mulo ao setor turís�co e disciplina a
prestação de serviços turís�cos, o cadastro, a classificação e a fiscalização dos prestadores de
serviços turís�cos.

Art. 5o  A Polí�ca Nacional de Turismo tem por obje�vos:

VI - promover, descentralizar e regionalizar o turismo, es�mulando Estados, Distrito Federal e
Municípios a planejar, em seus territórios, as a�vidades turís�cas de forma sustentável e segura,
inclusive entre si, com o envolvimento e a efe�va par�cipação das comunidades receptoras nos
bene�cios advindos da a�vidade econômica;

"VII - criar e implantar empreendimentos des�nados às a�vidades de expressão cultural, de
animação turís�ca, entretenimento e lazer e de outros atra�vos com capacidade de retenção e
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prolongamento do tempo de permanência dos turistas nas localidades;"

XIII - propiciar os recursos necessários para inves�mentos e aproveitamento do espaço turís�co
nacional de forma a permi�r a ampliação, a diversificação, a modernização e a segurança dos
equipamentos e serviços turís�cos, adequando-os às preferências da demanda, e, também, às
caracterís�cas ambientais e socioeconômicas regionais existentes.

 

Conforme Decreto n° 35.053/2013 SETUR/DF são competências desta Secretaria:

Art. 1º À Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal – SETUR/DF órgão de direção
superior, diretamente subordinado ao Governador do Distrito Federal, compete:

I - definir e coordenar polí�cas, diretrizes e ações da a�vidade turís�ca, obje�vando sua
expansão, a melhoria da qualidade de vida das comunidades, a geração de emprego e renda e a
divulgação do potencial turís�co do Distrito Federal;

III - propor planos, programas, projetos e ações relacionados com o apoio e o incen�vo à a�vidade
turís�ca;

Art. 28. À Subsecretaria de Infraestrutura Turís�ca, unidade orgânica de comando e direção,
diretamente subordinado ao Secretário de Estado de Turismo, compete:

VI-propor parcerias, contratos, convênios e acordos, com os demais órgãos do Governo Federal e
do Distrito Federal, que possibilitem a modernização, manutenção e restauração dos
equipamentos, espaços e atra�vos turís�cos;

Art. 37. À Diretoria de Atra�vos Turís�cos, unidade orgânica de direção, diretamente subordinada
à Subsecretaria de Infraestrutura Turís�ca, compete:

I-realizar estudos visando à ampliação dos atuais e a criação de novos espaços e equipamentos
turís�cos no DF;

II-realizar estudos de viabilidade e propor mecanismos de manutenção e sustentabilidade dos
atra�vos turís�cos;

III-coordenar com en�dades responsáveis pelo patrimônio cultural do DF, o desenvolvimento de
programas e projetos de interpretação e reestruturação turís�ca;

V-elaborar e acompanhar programas e projetos que visem à melhoria e à sustentabilidade dos
equipamentos e dos espaços turís�cos do DF;

VI-interagir com o setor produ�vo do turismo local na busca de melhor u�lização dos espaços
turís�cos;

VII-interagir com os demais órgãos do Governo Federal e Distrital na viabilização de projetos de
equipamentos e espaços turís�cos do DF.

 

O objeto deste termo de referência está diretamente alinhado às polí�cas públicas do governo do Distrito Federal e da Secretaria de Estado de Turismo do
Distrito Federal – SETUR/DF para desenvolvimento do turismo como ferramenta para o setor econômico e social. Com intervenções cria�vas, um equipamento
com a magnitude histórica que detém a Casa do Artesão, passa a ser um atra�vo turís�co e um local de experiências para seus visitantes, contribuindo para a
preservação do patrimônio histórico e desenvolvimento do turismo.

Sendo assim, entendemos que a Casa do Artesão, pelo seu conteúdo histórico-cultural e alinhado ao conceito do turismo cria�vo, do novo olhar e da
experimentação será, após sua recuperação e revitalização, um atra�vo turís�co importante para a cidade, fortalecendo a relação de pertencimento de seus
moradores e acolhendo os turistas com o intuito de preservar e mul�plicar as tradições locais de Planal�na.

Ante ao exposto, o presente Termo de Referência tem por finalidade apresentar as especificações gerais e requisitos mínimos para a execução dos serviços
expressos no seu objeto.

 

3          FINALIDADE DA CONTRATAÇÃO

 

3.1           Objetivo Geral

3.1.1        Este Termo de Referência é parte integrante do Edital e tem por objetivos:

3.1.1.1     Estabelecer que todos os serviços deverão, necessariamente, obedecer às normas, especificações e procedimentos que orientam os processos de concepção,
desenvolvimento, aprovação e avaliação de projetos, estudos, diagnósticos, relatórios e serviços, que se constituem em:

a) Portaria Iphan nº 420/10, de 22 de dezembro de 2010;

b) Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;

c) Resolução RDC nº 50, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA -, e demais resoluções no que for aplicável ao caso;

d) Lei do Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo dos respec�vos municípios;

e) Todas as legislações de âmbito federal, estadual, e municipal vigente, incluindo-se as de caráter ambiental e de preservação e proteção cultural;

f) Instrução Norma�va nº 1, de 19 de janeiro de 2010. 

g) Todas as normas e diretrizes, para a elaboração dos projetos de engenharia a serem aprovados nos respec�vos órgãos oficiais e concessionários do
serviço público;

h) Portarias e instruções norma�vas da CAU e CREA;

3.1.1.2     Estabelecer a metodologia de planejamento gerencial das atividades de projeto, que se constitui nas etapas de Estudos Preliminares (Identificação e
Conhecimento do Bem), Anteprojeto, Projeto Básico e Projeto Executivo;
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3.1.1.3     Estabelecer o nível de qualidade desejada dos serviços com base nos elementos que constituem este Edital;

3.1.1.4     Estabelecer os critérios para aprovação e medição para os serviços a serem desenvolvidos durante as etapas de cumprimento do contrato.

3.2           Objetivos Específicos

3.2.1     Constitui objeto do presente Termo de Referência a contratação de empresa de arquitetura e engenharia especializada na elaboração de estudos técnicos,
prospecções, diagnósticos, estudos preliminares, projetos básicos e projetos executivos para a elaboração dos projetos executivos de arquitetura, de engenharia e de
restauração para a Casa do Artesão, situado na Região Administrativa de Planaltina, Distrito Federal.

3.2.2     As ações deverão ser planejadas e concebidas de forma a utilizar a respeitar as orientações e diretrizes das políticas públicas de preservação e proteção dos
bens culturais brasileiros, os valores estéticos e culturais do bem, com o mínimo de interferência na sua autenticidade, nomeadamente a estética, histórica, de
materiais e processos construtivos, e das características espaciais e ambientais envolventes.

3.2.3     As propostas de concepção espacial e de execução técnica deverão constituir-se, por princípio, como elemento referencial, emblemático e exemplar junto à
comunidade local e no âmbito dos processos de preservação e conservação do patrimônio histórico e cultural brasileiro.

3.2.4     Os projetos e intervenções propostos, bem como os materiais, equipamentos, métodos e técnicas de execução, deverão, tanto quanto possível, reproduzir ou
respeitar aqueles originalmente utilizados, ou, na impossibilidade disto, recorrer a procedimentos exequíveis, recorrendo a processos e tecnologias disponíveis no
mercado, tendo em consideração critérios de qualidade, durabilidade, conservação, funcionalidade, prazo de execução, economia e eficiência energética, consciência
ambiental e condições constantes no presente Edital.

3.3           Âmbito de Especialização dos Serviços a Contratar

Arquitetura;

Bens Móveis e Integrados;

Engenharia.

3.4           Produtos a Serem Fornecidos

3.4.1   Constituem produtos a serem fornecidos pela Contratada os seguintes itens:

Produto 01 – EP - Estudos Preliminares (Identificação e Conhecimento do Bem);

Produto 02 – AP - Anteprojeto

Produto 03 – PB - Projeto Básico;

Produto 04 – PE - Projeto Executivo.

3.5           Etapas de Execução

3.5.1   Constituem etapas para a execução dos serviços a serem contatados no âmbito do presente Edital:

Etapa 01 – Fornecimento do Produto 01 pela Contratada;

Etapa 01-A – Verifcação e Aprovação do Produto 01 pelo Gestor do Contrato;

Etapa 02 – Fornecimento do Produto 02 pela Contratada;

Etapa 02-A – Verifcação e Aprovação do Produto 02 pelo Gestor do Contrato;

Etapa 03 – Fornecimento do Produto 03 pela Contratada;

Etapa 03-A – Verifcação e Aprovação do Produto 03, pelo Gestor do Contrato;

Etapa 04 – Fornecimento do Produto 04 pela Contratada;

Etapa 04-A – Verificação e Aprovação do Produto 04 pelo Gestor do Contrato;

3.6           Cronograma de Execução

3.6.1   O prazo previsto para entrega provisória do objeto desta licitação  é de 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar da data de expedição da Ordem de
Serviço (O.S.).

3.6.2   As etapas de execução dos produtos constantes do presente edital e respec�va avaliação, aprovação e medição, não poderão ser alteradas no âmbito das
propostas licitantes.

3.6.3   O prazo de execução dos serviços e projetos constantes do Cronograma Físico-Financeiro Básico apresentado é es�ma�vo, podendo sofrer alterações
quando da elaboração, pela Contratada, do Cronograma Físico-Financeiro Global, onde estarão contemplados todos os empreendimentos e serviços em
elaboração, respeitando-se sempre, o prazo de término do Contrato.

3.7           Na contagem dos prazos previstos neste documento, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do vencimento e só se iniciam e vencem os prazos
em dias úteis e de expediente da Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal – SETUR/DF.

3.8           Havendo pedido de prorrogação do prazo de entrega, este somente será concedido nas hipóteses previstas no Art. 57 § 1°, da lei nº 8.666/93, em
caráter excepcional e sem efeito suspensivo, e deverá ser encaminhado por escrito, com antecedência mínima de 1 (um) dia do seu vencimento, anexando-se
documento comprobatório do alegado pela CONTRATADA.

3.9           Eventual pedido de prorrogação deverá ser encaminhado mediante o�cio, des�nado à Subsecretaria de Infraestrutura do Turismo, para o seguinte
endereço: SDC - Setor de Divulgação Cultural - Eixo Monumental - Centro de Convenções Ulysses Guimarães, 1º andar, CEP 70070-350 - Secretaria de Estado de
Turismo do Distrito Federal, Subsecretaria de Infraestrutura do Turismo.

3.10           Cronograma Físico Financeiro Básico - GERAL

 

Etapas
Execução Física Execução Financeira

Parcial (dias) Acumulado
(dias) Parcial Acumulado

Etapa 01 40 40   
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Etapa 01-A 5 45 25% 25%
Etapa 02 30 75   

Etapa 02-A 5 80 19% 44%
Etapa 03 45 125   

Etapa 03-A 5 130 28% 72%
Etapa 04 45 175   

Etapa 04-A 5 180 28% 100%

 

4          METODOLOGIA DA CONTRATAÇÃO

4.1         Jus�fica�va para a não realização de Pregão:

4.1.1         O objeto desta contratação contempla a elaboração de projetos execu�vos de arquitetura, engenharia e restauração para orientar as obras de
restauração da Casa do Artesão, situado no St. Tradicional Q 53 - Planal�na, Brasília - DF. O desenvolvimento de projetos desta natureza para uma edificação
histórica de reconhecido valor cultural requer serviço técnico especializado, não se configurando como serviço comum.

4.1.2         Outra caracterís�ca inerente ao desenvolvimento de projetos desta natureza relaciona-se ao grau de subje�vidade relacionado às a�vidades de
criação intelectual, onde cada proposta apresenta soluções dis�ntas para o mesmo objeto, de acordo com o seu ator. Assim sendo, a modalidade de Licitação
para a contratação dos serviços não se enquadra no modelo de Pregão, definido para serviços comuns, que possuem uma padronização.

4.1.3         Devido às especificidades e o grau de especialização necessários ao desenvolvimento de projetos de Restauração e Intervenções em bens históricos,
deve-se comprovar a capacidade técnica da empresa e de seu Responsável Técnico. 

4.2         Jus�fica�vas das exigências quanto à qualificação técnica

4.2.1         Segundo o arquiteto Lúcio Costa
[1]

 , um dos criadores do IPHAN:

"O problema da recuperação e restauração de monumentos, trata-se de uma casa seiscen�sta como esta de São Paulo, ou das ruínas desta
Igreja de São Miguel, no Rio Grande do Sul, é extremamente complexo.
Primeiro, porque depende de técnicos qualificados, cuja formação é demorada e di�cil. Pois requer, além do �rocínio de obras e de
familiaridade com os processos constru�vos an�gos, sensibilidade ar�s�ca, conhecimentos históricos, acuidade inves�gadora, capacidade
de organização, inicia�va e comando e, ainda, finalmente, desprendimento.

Segundo, porque implica providências igualmente demoradas como o inventário histórico-ar�s�co do que exis�a na região, o estudo da
documentação recolhida, o tombamento daquilo que deve ser preservado, a eleição do que mereça restauro prioritário, a apropriação de
verbas para este fim, a escolha de técnicos, o estudo preliminar na base de inves�gação histórica e das pesquisa in loco, a documentação e
o registro das fases da obra e, por fim, a manutenção e o des�no do bem recuperado".

4.2.2         A casa do artesão de Planal�na é um exemplar significa�vo da arquitetura e pelo seu valor histórico, especialmente na Região Administra�va de
Planal�na. Não por acaso o espaço esta em processo de tombamento nível distrital e portanto, requer a contratação de equipes formadas por profissionais do
mais alto gabarito.

[1] Ins�tuto do Patrimônio Histórico e Ar�s�co Nacional (Brasil), Cartas Patrimoniais, 3ª Ed. rev. e aum. - Rio de Janeiro: IPHAN, 2004, pag. 141.

 

5         CONDIÇÕES TÉCNICAS GERAIS DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS E  ACESSIBILIDADE

5.1         Premissas e Recomendações para Elaboração dos Projetos

5.1.1         Premissas
[2]

                         Os projetos deverão ser elaborados respeitando os valores esté�cos e culturais do bem, com o mínimo de interferência na auten�cidade do
mesmo, seja auten�cidade esté�ca, histórica, dos materiais, dos processos constru�vos, do espaço envolvente ou outras, considerando:

a)              Garan�r a auten�cidade dos materiais implicando na manutenção da maior quan�dade possível de materiais originais, de modo a evitar falsificações
de caráter ar�s�co e histórico;

b)             Na impossibilidade de manutenção dos materiais originais, deverão ser u�lizados outros compa�veis com os existentes em suas caracterís�cas �sicas,
químicas e mecânicas e aspectos de cor e textura sem, no entanto, serem confundidos entre si;

c)             Assim também, com a u�lização de materiais reversíveis, que possam ser subs�tuídos no futuro e no final de sua vida ú�l, sem danos ao Bem.

d)             A auten�cidade histórica permeia todos os aspectos associados ao Bem, não sendo permi�da qualquer intervenção que possa alterar ou falsificar os
valores históricos con�dos nos materiais, técnicas constru�vas, aspectos esté�cos e espaciais;

e)             A auten�cidade esté�ca corresponde ao respeito às ideias originais que orientaram a concepção inicial do Bem e das alterações introduzidas em todas
as épocas, que agregando valores, resultam numa outra ambiência, também reconhecida pelos seus valores esté�cos e históricos;

f)             Tão importante quanto a manutenção dos materiais e dos aspectos esté�cos do Bem é a garan�a da preservação da auten�cidade dos processos
constru�vos e suas peculiaridades, evitando o uso de técnica que seja incompa�vel e que descaracterize o sistema existente;

g)             A preservação da auten�cidade do espaço envolvente não implica no entendimento do Bem isoladamente e sim no contexto no qual está inserido,
considerando os aspectos natural, histórico, quer urbano ou rural;

h)             As propostas rela�vas ao resgate de determinados aspectos esté�cos do Bem devem estar baseadas e fundamentadas em análises e argumentos
sólidos sobre a auten�cidade do espaço envolvente;

i)             É fundamental o conhecimento dos documentos internacionais e dos princípios enunciados nas cartas patrimoniais para a elaboração de projetos de
preservação.

5.1.2         Consideramos ainda importante, para a complementação e o melhor direcionamento deste trabalho, a consulta aos Cadernos Técnicos do Programa
Monumenta/Unesco/IPHAN/MinC e as Recomendações para Análise, Conservação e Restauração Estrutural do Patrimônio Arquitetônico (ICOMOS).

Recomendações para Especificações Técnicas
[3]

A escolha da alterna�va de intervenção e a seleção das técnicas e materiais que serão u�lizados determinarão o grau de qualidade do projeto e da obra.
Apresentam-se, a seguir, algumas recomendações:

Os serviços, materiais e técnicas especificados devem garan�r adequação e compa�bilidade entre si com a edificação objeto da intervenção, porém
mantendo as caracterís�cas de suas contemporaneidades. Deve ser evitada a especificação de materiais com resistência mecânica e módulo de
elas�cidade muito diferentes dos tradicionais existentes na edificação.

Deverão ser considerados o desempenho dos materiais, serviços e equipamentos frente às solicitações de uso ao longo do tempo, rela�vo às cargas,
pressão, temperatura, umidade, poluição, etc. Deve ser evitada a especificação de materiais com vida ú�l reduzida.

https://sei.iphan.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?yPDszXhdoNcWQHJaQlHJmJIqCNXRK_Sh2SMdn1U-tzPRRRe0oT6NZLoaSznDqu135jBgC78TUJ5XmFbIudZxF6eyQbF6tM6bBw7CMkVvos3IJDNwyeYVBqueraerEtz8#_ftn1
https://sei.iphan.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?yPDszXhdoNcWQHJaQlHJmJIqCNXRK_Sh2SMdn1U-tzPRRRe0oT6NZLoaSznDqu135jBgC78TUJ5XmFbIudZxF6eyQbF6tM6bBw7CMkVvos3IJDNwyeYVBqueraerEtz8#_ftnref1
https://sei.iphan.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?yPDszXhdoNcWQHJaQlHJmJIqCNXRK_Sh2SMdn1U-tzPRRRe0oT6NZLoaSznDqu135jBgC78TUJ5XmFbIudZxF6eyQbF6tM6bBw7CMkVvos3IJDNwyeYVBqueraerEtz8#_ftn1
https://sei.iphan.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?yPDszXhdoNcWQHJaQlHJmJIqCNXRK_Sh2SMdn1U-tzPRRRe0oT6NZLoaSznDqu135jBgC78TUJ5XmFbIudZxF6eyQbF6tM6bBw7CMkVvos3IJDNwyeYVBqueraerEtz8#_ftn2
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A especificação e a execução deverão seguir as disposições das normas técnicas (ABNT) rela�vas a materiais e serviços, incluindo-se as normas de higiene
e segurança do trabalho. Devem ser evitadas soluções inéditas sem estudos compara�vos detalhados e sempre que possível serem estas soluções
reversíveis.

5.2         Quanto a Acessibilidade

5.2.1         É necessário que o projeto contemple todo o sistema constru�vo pensando na acessibilidade dentro e fora da edficação, devendo aodecer as
premissas expressas na ABNT NBR 9050/2020.

[2] GOMIDE, José H., SILVA, Patrícia R.; BRAGA, Sylvia M. Manual de Elaboração de projetos de preservação do patrimônio cultural. Brasília: Ministério da Cultura, Programa Monumenta, 2005.
[3] GOMIDE. Especificações Técnicas nas Obras de Conservação do Patrimônio Edificado. Grupo Tarefa/IPHAN, DEPROT/IPHAN.Cadernos Técnicos Nº 01. Brasília: Programa Monumenta BID, 2005

 

6         CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

6.1         PRODUTO 01 – ESTUDOS PRELIMINARES (IDENTIFICAÇÃO E CONHECIMENTO DO BEM)

                          A elaboração de um projeto de restauração deve ser precedida de um estudo atento e criterioso sobre o monumento, conduzido sob diversos
pontos de vista (aspectos históricos, posição, contexto ambiental ou tecido urbano, caracterís�cas �pológicas e arquitetônicas, qualidades formais, sistema
constru�vo, etc.) visando a perfeita iden�ficação do objeto a ser restaurado.

                        Obje�va também compreender o seu significado atual e ao longo do tempo, conhecer a sua evolução e, principalmente, os valores pelos quais foi
reconhecido como patrimônio cultural.

                        Por estas razões, diversos passos preliminares são necessários para a elaboração dos estudos, projetos e serviços, objeto do presente Edital.

Obs. Todas as informações gráficas e documentais deverão ser apresentadas em 3 (três) copias em papel e em meio digital (CD, DVD,  Pen Drive, etc.).

6.1.1         Serviços Preparatórios para execução dos levantamentos e prospecções

Deverá ser apresentado previamente um plano de levantamentos e prospecções contendo o cronograma dos serviços, mapeamentos de instalações e
equipamentos, tendo em consideração os seguintes serviços, em conformidade com o disposto na norma NR-18 do Ministério do Trabalho e Emprego:

               Limpeza e preparo do local: Consiste na remoção de vegetação e outros elementos necessários, para permi�r a execução dos serviços de
levantamento cadastral, prospecção, e escavação arqueológica. Os serviços de roçado, capina, e remoção dos entulhos deverão ser executados manual
e/ou mecanicamente, evitando-se a queima. Estes serviços deverão ser efetuados cuidadosamente, sob orientação do Gestor do Contrato, para que
componentes originais da edificação que se encontram espalhados não sejam perdidos, registrando inclusive o lugar onde foram encontrados e possíveis
lugares de origem;

               Andaimes metálicos ou outros: O dimensionamento dos andaimes, sua estrutura de sustentação e fixação serão de inteira responsabilidade da
contratada, que deverá informar a SETUR o profissional responsável, devidamente registrado no CREA ou CAU. Os andaimes deverão ser dimensionados e
construídos de modo a suportar, com segurança os trabalhos de levantamento planial�métrico da edificação, as cargas de trabalho a que estarão sujeitos.
O piso de trabalho dos andaimes deve ter forração completa, não escorregadia, ser nivelado e fixado de modo seguro e resistente. Os andaimes tubulares
metálicos deverão estar em perfeitas condições de uso e de manutenção de forma que a sua u�lização seja a mais segura possível e garan�r a integridade
da obra, com especial atenção aos bens integrados que também são objeto de levantamentos e prospecções. A montagem e a desmontagem dos
módulos, sob a responsabilidade total da contratada, serão realizadas conforme as normas usuais de técnica e segurança. 

6.1.2         Levantamento Físico (Arquitetura e Estrutura, Bens Móveis e Integrados)

6.1.2.1         Levantamento Cadastral

                         O levantamento cadastral deverá apresentar rigorosamente as caracterís�cas �sicas do imóvel e edificação, cons�tuindo-se da representação
gráfica detalhada de todos os seus elementos, incluindo os bens móveis e integrados. A importância desta etapa evidencia-se em virtude de seu significado
como um conjunto básico de informações que permita a análise da sua cons�tuição, processos constru�vos, par�do de composição e proporções volumétricas.
Além disso, é responsável pela qualidade das etapas subsequentes e indispensáveis às análises posteriores da edificação. Seguir as orientações do Caderno

Técnico 7: “Cadastro, Fotografia, Fotogrametria e Arqueologia”.
[1]

6.1.2.2         Elementos de execução e fornecimento obrigatórios:

Planta de Situação: Planta esquemá�ca da situação da edificação e seu terreno em relação à cidade (vias de acesso, córrego, rio, orientação, etc.) e em
relação à quadra, com iden�ficação dos demais edi�cios de interesse histórico ou ar�s�co da área. Deverá conter indicação do norte magné�co. Deverá
ser apresentada na escala gráfica de 1:500 ou 1:1000.

Planta de Locação: Representa a implantação da edificação no terreno e vizinhança. Deverá ser apresentada na escala gráfica de 1:100 ou 1:200, conforme
as dimensões do monumento e conter:

endereço da edificação, largura, denominação de ruas, córregos, rio, etc.; área do terreno, área construída e projeção da edificação;

“grade” de ruas;

locação da edificação em relação ao terreno;

perímetro do terreno e da edificação;

ângulos do terreno ou triangulação;

orientação magné�ca do imóvel;

orientação eólica do imóvel (ventos predominantes);

indicação do sistema de drenagem de águas pluviais, urbana e do edi�cio;

locação de arrimos, muros, cercas, grades e portões existentes, com dimensionamento e especificações;

cotas de nível nos diversos pisos e passeios, bem como altura dos baldrames nos vér�ces da edificação em relação a um RN (referência de nível)
determinado por um elemento fixo (ponto destacado de meio fio, passeio, etc.);

locação da entrada padrão de energia elétrica, água, telefone e outras e caixas de saída de esgoto e de águas pluviais;

locação de rede pública de água, esgoto, luz e telefone e do padrão de luz e de água; - perfis do terreno;

representação de passarelas, pá�os, passeios de proteção, escadas externas, com indicação da declividade, dimensionamento, amarrações e especificação
de materiais;

representação de jardins, gramados e arborização, com locação e especificação de todas as espécies: gramíneas e vegetação de pequeno, médio e grande
porte;

indicação dos pontos de referência das fotografias.

https://sei.iphan.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?yPDszXhdoNcWQHJaQlHJmJIqCNXRK_Sh2SMdn1U-tzPRRRe0oT6NZLoaSznDqu135jBgC78TUJ5XmFbIudZxF6eyQbF6tM6bBw7CMkVvos3IJDNwyeYVBqueraerEtz8#_ftnref1
https://sei.iphan.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?yPDszXhdoNcWQHJaQlHJmJIqCNXRK_Sh2SMdn1U-tzPRRRe0oT6NZLoaSznDqu135jBgC78TUJ5XmFbIudZxF6eyQbF6tM6bBw7CMkVvos3IJDNwyeYVBqueraerEtz8#_ftnref2
https://sei.iphan.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?yPDszXhdoNcWQHJaQlHJmJIqCNXRK_Sh2SMdn1U-tzPRRRe0oT6NZLoaSznDqu135jBgC78TUJ5XmFbIudZxF6eyQbF6tM6bBw7CMkVvos3IJDNwyeYVBqueraerEtz8#_ftn2
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Plantas dos Pavimentos: Serão apresentadas plantas dos diversos níveis em escala 1:50 ou excepcionalmente, em 1:100, e deverão conter:

numeração e denominação dos cômodos;

cotas de nível nos diversos cômodos relacionadas ao RN;

dimensões externas: medidas em série e totais;

dimensões internas: medidas de lado e diagonais dos cômodos, espessura das paredes e amarrações dos vãos;

iden�ficação dos materiais e sistemas constru�vos, adotando-se convenções para as alvenarias (�jolos, pedras, adobe, etc.) e demais elementos;

locação e dimensão dos elementos estruturais em desenho e/ou projeção (esteios, baldrames, madres, pilares, arcos, vigas, frechais, tesouras, �rantes,
etc.);

codificação e especificação de todos os detalhes constru�vos, tais como: portas, janelas, seteiras, gradis, etc. com legenda ou sob a forma de quadro, na
própria prancha;

representação de escadas internas e de acesso ao monumento, com numeração dos degraus e dimensionamento;

representação de soleiras, passeios de proteção, etc., devidamente cotados e especificados;

área de cada cômodo e do pavimento; 

indicação em convenção dos �pos de piso e forro dos cômodos (em caso de complexidade destes elementos, representar em plantas específicas);

indicação, em plantas e vistas, dos elementos integrados, devidamente cotados e especificados, e da localização dos bens móveis;

projeção de elementos vazados, caixa d’água, beirais, claraboia, coro e outros elementos situados acima da seção convencional das plantas;

indicação de pontos de luz e força, tomadas e interruptores, fiação ou tubulação aparente, quadro geral de distribuição e outros;

indicação de pontos de água e esgoto, registros, tubulação aparente, ralos, aparelhos sanitários e outros.

Obs. 1: O quadro de esquadrias deverá conter: codificação (de acordo com a planta), dimensões, quan�dade, �po de enquadramento (pedra, madeira,
argamassa), vedação (vidro, madeira, ferro, etc.), pintura (�po e cor) dos enquadramentos, vedações e ferragens e observações gerais.

Obs. 2: A apresentação de quadro de especificações de acabamentos, que deverá conter: denominação do cômodo, �pos de piso e rodapé, �po de alvenaria,
reves�mento, pintura, �po e pintura do forro, cimalha, etc.

Plantas de Cobertura: Deverão ser apresentadas nas escalas de 1:50 ou excepcionalmente, em 1:100, compreendendo:

diagrama: descrição da cobertura, relacionando-a com o perímetro da edificação, contendo:

limite do prédio em tracejado;

limite da cobertura em linha cheia;

dimensões dos beirais;

sen�do das declividades;

ângulos de inclinação das diversas águas; 

representação de calhas, condutores, rufos, rincões, etc.;

indicação dos �pos de telhas;

indicação de SPDA existente.

engradamento: representação de todo o sistema estrutural da cobertura, por meio de representação e iden�ficação de tesouras, terças, caibros, ripas,
forros, cambotas, guarda-pós, cachorros, beirais, caixas d’ água, etc;

dimensionamento e indicação dos materiais das peças;

detalhes da amarração das tesouras com representação de ferragens e sambladuras, 

detalhes de elementos isolados, beirais, ornatos, etc.;

quando necessário, planta de forros, sua estrutura (cambotas, barrotes, etc) e seus detalhes.

Obs. 1: Os detalhes deverão ser apresentados nas escalas de 1:20, 1:10 e 1:2, de acordo com a necessidade de especificação dos componentes.

Fachadas: Deverão ser apresentadas todas as fachadas da edificação na escala gráfica de 1:50 ou excepcionalmente, em 1:100, contendo:

indicação e representação de todos os elementos: acessos, estrutura, alvenarias, reves�mentos, esquadrias e, conforme o caso, muros, grades, telhados e
outros componentes arquitetônicos;

caimento de ruas e/ou terreno;

especificação do �po de pintura e cor da alvenaria e esquadrias, bem como dos demais materiais de acabamento;

Cortes: Serão em número necessário para um perfeito entendimento da edificação (mínimo de seis – três longitudinais e três transversais), na escala
gráfica de 1:50, ou excepcionalmente, de 1:100, e deverão conter:

indicação e representação da estrutura, alvenarias, forros, pisos, reves�mentos, esquadrias, telhados, lanternins, “sheds”, cúpulas, clarabóias, calhas,
caixas d’água, equipamentos fixos e outros;

iden�ficação de elementos ornamentais integrados;

caimento de ruas e/ou terreno;

cotas de pés direitos;

cotas de piso a piso, espelhos e rebaixos;

cotas de nível de pisos, escadas e patamares;

altura de vergas, vãos e peitoris;

dimensões dos beirais e demais elementos em balanço;

altura de cimalhas, rodapés, barras e outros elementos;

iden�ficação e dimensionamento de elementos estruturais;

iden�ficação das seções das peças do telhado, altura de pontaletes, apoios e representação exata da sua estrutura e demais peças; 
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indicação de todos os elementos da instalação elétrica, cotados em relação ao piso;

indicação dos elementos da instalação hidráulica, cotados em relação ao piso;

indicação do �po e cor da pintura das alvenarias, esquadrias, etc.

indicação e iden�ficação dos cortes e representação das elevações visíveis.

Detalhes: Serão apresentados na escala gráfica de 1:10, 1:5, 1:2, adotando-se a mesma codificação usada nos demais elementos gráficos, incluindo:

elevações, cortes e dimensões das esquadrias e representação sumária das ferragens devidamente especificadas;

todos os �pos de vãos (inclusive seteiras, óculos);

para melhor iden�ficação das esquadrias pede-se que sejam codificadas por modelo (ex: JA1, JA2, PA1, PA2, etc.).

detalhamento dos vínculos e apoios das peças estruturais;

forros com detalhes especiais, etc.;

cimalhas, beirais, sobrevergas, etc.;

gradis, sineiras, escadas, armários, etc.;

outros detalhes especiais.

Obs 1: Os detalhes deverão conter especificações de material e pintura (�po e cor).

Documentação Fotográfica: A documentação fotográfica visa complementar a compreensão do Bem, e registrar seu estado de conservação anterior à
restauração. As fotos deverão ser apresentadas e numeradas de acordo com as indicações em planta própria e contendo o nome do monumento, a data, o
número de ordem, a descrição e o número total de folhas. Deverão ser apresentadas:

Fotos Externas: do entorno (vistas do conjunto em que se insere a edificação, ruas, praças e jardins, muros, grades, portões, viaduto) e das fachadas,
cobertura, detalhes, etc.;

Fotos Internas: Vista geral do interior; cômodos que apresentem alterações, áreas lesionadas ou soluções especiais, detalhes: elementos decora�vos e
outros que apresentem interesse especial e aspectos gerais da edificação;

A documentação fotográfica deve acompanhar todas as etapas e processos da intervenção (antes, durante e depois).

6.1.2.3         Topografia do terreno

Levantamento Topográfico: Representação gráfica do levantamento planial�métrico do terreno, na escala de 1:100, ou, excepcionalmente, de 1:200,
contendo indicação de norte magné�co e direção dos ventos predominantes, ângulos, pontos, distâncias, referências de níveis, curvas de nível e perfis
longitudinais e transversais, conforme especificado pelo contratante.

6.1.3         Análise Tipológica, Iden�ficação de Materiais e Sistema Constru�vo

Relatório conclusivo, referenciando as demais conclusões das a�vidades citadas anteriormente, devendo no mínimo conter:

descrição das caracterís�cas arquitetônicas da edificação;

avaliação da auten�cidade do conjunto e de suas partes, com indicação do grau de integração ou interferência dos elementos que forma acrescentados ao
conjunto original;

indicação, em planta e elevações, dos elementos que foram suprimidos ou alterados e suas caracterís�cas originais básicas;

análises e considerações da relação da edificação com seu entorno;

caracterização dos acréscimos meramente u�litários cuja inclusão não tenham obedecido a razões arquitetônicas;

análises e considerações da relação da edificação com seu entorno, qualificando as interferências do espaço externo: edificações vizinhas, iluminação
(luminárias, postes, fiação, etc.), calçamento, mobiliário urbano, tráfego e comunicação visual.

iden�ficação dos materiais cons�tu�vos de Bens móveis e Integrados, bem como a tecnologia constru�va, analisando o suporte, a camada pictórica e,
quando for o caso, a estrutura de sustentação (em se tratando de retábulos) e acessórios em metal, têxteis, joias, etc. (em se tratando de imaginária).

quando necessário, para a compreensão efe�va do Bem Móvel e Integrado e a definição dos critérios de intervenção, deverão ser colhidas amostras e
realizados exames laboratoriais para iden�ficação dos componentes �sicos da obra.

6.1.3.1         Prospecções 

As prospecções obje�vam fornecer informações complementares à pesquisa histórica e levantamento cadastral, possibilitando análises e deduções de hipóteses
de diagnós�co, alterna�vas de soluções de projetos.

Arquitetônica: Com vista à iden�ficação de materiais, do sistema constru�vo, estado de conservação e alterações do par�do arquitetônico, deverão ser
considerados para a realização da prospecção arquitetônica, os seguintes aspectos: vãos que tenham sido fechados; vedações suprimidas; estrutura da
cobertura; alteração dimensional dos vãos; alteração dimensional de elementos constru�vos; materiais de construção u�lizados; estado de conservação;
cor e pintura original das paredes, portas, janelas e elementos decora�vos; pintura decora�va dos forros, paredes e outros.

A definição e a escolha dos pontos iniciais de prospecção são embasadas no conhecimento da edificação ob�do nas pesquisas realizadas, vistorias e hipóteses
levantadas sobre possíveis alterações na mesma.

Estrutural e Sistema Constru�vo: Basicamente estas prospecções consistem na abertura de valas, trincheiras ou poços de inspeção (escavações),
remoções de reves�mentos, pisos, forros, peças de madeira, coberturas, aterros, entulhos, etc. E, têm por obje�vo vistoriar, realizar testes e ensaios
expeditos, re�rar amostras e levantar informações sobre materiais e sistemas constru�vos, com base em ves�gios e demais marcas e sinais da “vida
pregressa” da edificação que está sendo prospectada. As prospecções deverão ser realizadas, nos locais com indicação de ves�gios e sinais,
acompanhadas por profissional engenheiro ou arquiteto, como são os casos de áreas ou elementos lesionados, dos quais cons�tuem exemplos as vistorias
e verificação do estado de conservação de pés-de-esteio e outras peças de madeira, embu�das ou encobertas; fundações, paredes e elementos
estruturais com recalques, deformações, deslocamentos, rotações, fissuras, manchas de umidade, eflorescências, etc. 

As prospecções tanto arquitetônicas como estruturais devem ser apresentadas:

Em desenho: deverão ser reunidas as informações coletadas, expostas por meio de legenda gráfica ou em cores, e os pontos prospectados devidamente
indicados nas plantas e elevações;
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Em documentação fotográfica: quando se fizer necessário, apresentar conjunto de fotografias, referenciando-as ao mapeamento dos pontos
prospectados;

Em relatório: Deve conter as principais conclusões dos trabalhos, indicando as descobertas significa�vas, comprovação ou eliminação de hipóteses,
relacionando aos demais elementos da pesquisa histórica e indícios visuais e cadastrais.

Este trabalho deverá ser realizado a par�r do levantamento cadastral arquitetônico. Em plantas baixas e elevações, deverão ser reunidas todas as informações
coletadas, desenhadas e expostas com legenda gráfica e/ ou em representação colorida, sendo os locais prospectados devidamente indicados.

6.2         Diagnós�co

Esta etapa tem o obje�vo de conhecer e analisar o Bem sob os aspectos históricos, esté�cos, ar�s�cos, formais e técnicos. Obje�va também compreender o seu
significado atual e ao longo do tempo, conhecer a sua evolução e, principalmente, os valores pelos quais foi reconhecido como patrimônio cultural. A maior
abrangência de aspectos possibilitará o melhor conhecimento do monumento, indispensável à proposição de soluções adequadas a cada caso. Este item
compreende:

6.2.1         Análise do Estado de Conservação

6.2.1.1         Análise Constru�va

Refere-se à análise do estado de conservação do material do objeto em estudo, abordando o sistema constru�vo, os materiais e técnicas empregadas.

Estrutura: Deve ser avaliado o comportamento estrutural do edi�cio, bem como a capacidade de carga dos seus elementos componentes, com a
iden�ficação dos problemas de estabilidade e suas causas determinantes. As trincas, rachaduras, recalques e demais patologias constru�vas deverão ser
avaliadas e indicadas nas plantas, cortes e fachadas. Este procedimento visa à formulação de soluções adequadas à estabilização do monumento.

Componentes da Edificação: Deverão ser feitas observações sobre o estado geral da edificação, focalizando a alvenaria, reves�mentos, pisos forros,
cobertura, esquadrias e ferragens, pintura e outros detalhes com indicação sumária do grau de deterioração das peças e as respec�vas causas, cômodo
por cômodo. Sempre que necessário, deverão ser realizados e/ou indicados estudos geotécnicos, ensaios e testes, com o obje�vo de fornecer elementos
precisos para a iden�ficação das causas dos danos verificados na edificação, como também para definir a intervenção.

6.2.1.2         Análise Esté�ca

Serão observados os seguintes aspectos:

Ambientação: análises e considerações sobre a relação da edificação com seu entorno, qualificando as interferências do espaço externo: edificações
vizinhas, iluminação (luminárias, postes, fiação, etc.), calçamento, mobiliário urbano, tráfego e comunicação visual.

Caracterís�cas arquitetônicas da edificação: princípios esté�cos, par�do de composição, proporções volumétricas, modenatura, etc;

Agenciamento interno: ambientação, caráter do tratamento do interior e detalhes;

Auten�cidade do conjunto e de seus elementos: análise compara�va das edificações congêneres e das caracterís�cas �pológicas correspondentes.

Avaliação do grau de integração ou interferência: em relação ao conjunto original, dos elementos que foram alterados, suprimidos ou daqueles que
foram introduzidos.

6.2.1.3         Mapeamento de Danos

O mapeamento de danos visa estabelecer um quadro de situação do estado de conservação dos elementos constru�vos e estruturais condicionadores das
opções de intervenção, tendo em vista a sua correção, reparação e consolidação, com o obje�vo final de preservação e salvaguarda do bem. A metodologia a
adotar inscreve-se no princípio dos processos patológicos e de danos, composto por uma fase de estudo inicial – anamnese –, e uma fase de estudo inves�ga�vo
– integrando as etapas de iden�ficação dos sintomas (efeitos), dos agentes (ação) de causas (origem).

Deverão ser iden�ficados e relatados os agentes �sico-mecânicos que afetam as estruturas; os agentes �sicos, químicos e biológicos que afetam os materiais; os
agentes antrópicos de decorrem da ação humana de imperícia, negligência ou vandalismo e que afetam os materiais e as estruturas; e os agentes inerentes à
construção que decorrem de erros de concepção ou execução em alguma fase da construção e que afetam materiais e estruturas.

Para os danos estruturais deverão ser verificados os esforços e cargas atuantes bem como o comportamento estrutural da edificação nos seus diversos
componentes: fundação, pilares, vigas, paredes, sistema de contraventamento, vínculos, sistema de cobertura e outros, iden�ficando os problemas de
estabilidade e suas causas. 

Para os danos decorrentes de instalações hidrossanitárias deverão ser verificados e relatados umidades em paredes e pisos, descolamentos de pintura e de
reves�mentos cerâmicos, trincas e mau cheiro. Localizar a entrada de água e reservatórios. Testar o funcionamento de torneiras, registros e válvulas e iden�ficar
possíveis entupimentos e/ou vazamentos de água. 

Quanto aos esgotamentos sanitários, localizar caixas de gordura, de sabão e de passagem (CIs), inspecionar as condições de funcionamento. Iden�ficar e relatar
o sistema adotado – rede coletora pública, fossa sép�ca e sumidouro ou outro sistema. 

Verificar e iden�ficar a situação do sistema de drenagem pluvial e relatar a situação de captação de águas dos telhados se há recolhimento por meio de calhas e
a forma de esgotamento a par�r de caixas de passagem (filtragem) e dispersão final. Iden�ficar e registrar se há umidade ascendente na base de paredes –
internas e externas. 

As instalações elétricas e telefônicas devem ser inves�gadas a par�r dos quadros de entrada verificando internamente os quadros de distribuição, testar
disjuntores e registrar as condições de funcionamento. Observar indícios de deterioração das tubulações por meio de trincas nas paredes decorrentes de
umidade e por verificação dos pontos finais de u�lização – tomadas, interruptores e bocais de lâmpadas. 

Proceder de igual forma para as instalações não indicadas acima, como sistemas de proteção contra incêndio, descargas atmosféricas, monta-cargas, elevadores
e ar condicionado etc.

Deverão ser iden�ficados e relatados os agentes �sicos, químicos e biológicos que afetam os materiais, bem como os agentes antrópicos decorrentes da ação
humana inadequada, consequências de incapacidade técnica, negligência ou do vandalismo.

O mapeamento de danos deverá ser apresentado com os seguintes elementos:

Representação gráfica: sobre as plantas, cortes e elevações, numerados e com legenda.

Quadro de danos: descrição do dano relacionando os sintomas, os agentes e as causas, devidamente registrado e iden�ficado com o seu mapeamento
nos elementos gráficos e fotografias correspondentes.

6.2.1.4         Diagnós�cos complementares

De acordo com a análise constru�va, esté�ca e mapeamento de danos, e sempre que for condicionante da metodologia de avaliação do bem e da proposta de
intervenção, deverão realizar-se os seguintes diagnós�cos complementares:

Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas – SPDA: para a elaboração desse projeto, deverão ser levantadas algumas informações que poderão
auxiliar o profissional na decisão da melhor solução a ser adotada ou não, a favor da preservação do imóvel:
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o nível ceráunico da região – registros de incidência de descargas atmosféricas na área urbana edificada;

a localização da edificação e o histórico local de ocorrências de descargas atmosféricas;

o comprome�mento visual com as instalações do sistema e sua eficácia, considerando a importância do monumento e a melhor solução esté�ca a adotar
nos casos imprescindíveis. A decisão deverá ser claramente explicitada por especialista que também deverá apresentar alterna�va de proteção da
edificação e equipamentos essenciais. 

Estudos de solos: De acordo com a área a pesquisar, considerando a proximidade do bem edificado, escolher o �po de sondagem a adotar para
reconhecimento e análise do solo, dentre os métodos de ensaio de acordo com a NBR 6484.

Amostras de materiais colhidos na edificação e subme�das à análise e testes em Centro de Pesquisa Tecnológica para obtenção de:

laudos estruturais;

iden�ficação de materiais;

contaminação de materiais;

condições técnicas e composição de reves�mentos;

condições técnicas e composição de pigmentos.

6.3          PRODUTO 02 - ANTEPROJETO

6.3.1         Disposições Gerais

Compreende o programa de necessidades funcionais, a escolha das alterna�vas para a intervenção com soluções técnicas viáveis levantadas no diagnós�co,
baseadas nos preceitos que fundamentam a preservação de bens culturais. Tem ainda o propósito de subsidiar consulta prévia às demais instâncias de proteção
(órgãos de patrimônio estadual e/ou municipal).

6.3.1.1        Memorial Descri�vo

Jus�fica�va do par�do adotado e sua coerência com o uso des�nado à edificação, soluções técnicas indicadas e jus�ficadas para as alterna�vas propostas e
especificações preliminares de materiais e serviços. Deve ser apresentado em textos no formato A4, contendo:

Conceituação: cons�tui a essência do Projeto visto que representa a definição daquilo que se pretende fazer e das razões pelas quais se optou por
determinadas soluções, definindo assim, os níveis da intervenção. Tem como ponto de par�da, a avaliação da unidade possível da edificação em função do
seu aspecto atual e estado de conservação. Na conceituação se explica qual é a unidade que se pretende recuperar, jus�ficando de forma teórica a
maneira pela qual as soluções adotadas obje�vam a preservação dos valores ar�s�cos e históricos envolvidos e, ao mesmo tempo, garantem a integridade
�sica da edificação e dos bens móveis e integrados

Definição de Uso: consiste na proposta de reu�lização, mudança de uso ou ainda, na manutenção do existente. É a premissa de qualquer Proposta de
Intervenção, devendo observar-se a vocação da edificação, buscando a melhor adequação às novas necessidades. Aqui, deverá ser detalhado o programa
de uso, compa�bilizando-o aos espaços da edificação, e representado graficamente para compreensão do funcionamento proposto;

Viabilidade Técnica: consiste na apresentação e jus�fica�va das soluções e alterna�vas técnicas propostas, confrontando-as com os preceitos que
fundamentam a Proposta de Intervenção. Complementa e elucida as informações con�das no material gráfico. Recomenda-se que se destaquem as
intervenções por áreas da edificação, pavimentos ou cômodos, de acordo com a complexidade do projeto;

6.3.1.2       Peças Gráficas

A proposta de intervenção adotada deverá ser expressa graficamente em plantas, cortes, elevações e perspec�vas, com representação de desenho que permita
o perfeito entendimento da proposta do projeto. Tratando-se ainda de Anteprojeto, poderá ser apresentado em caderno formato A3, preferencialmente.

6.3.1.3       Especificação Preliminar de Materiais e Serviços

As especificações de materiais e os serviços propostos nesta fase deverão ser indica�vos para a solução dos problemas apontados no diagnós�co e na proposta
de intervenção.

6.3.2       Anteprojeto de Arquitetura - Proposta de Intervenção

A proposta deve espelhar concretamente o atendimento ao programa solicitado e integrar o resultado de todos os estudos prévios ob�dos tanto para projeto de
restauração, conservação e/ou de adequação para novo uso. A viabilidade técnica deve ser avaliada concomitante à elaboração do projeto de arquitetura de
forma integrada com as condições técnicas complementares referentes à estrutura e instalações. A origem dos desenhos sempre terão como base o
levantamento cadastral aprovado como produto resultante do conhecimento do bem, para todas as elaborações de projeto. Elementos de execução e
fornecimento obrigatórios:

Planta de Situação: Planta esquemá�ca da situação da edificação e seu terreno em relação à cidade (vias de acesso, córrego, rio, orientação, etc.) e em
relação à quadra, com iden�ficação dos demais edi�cios de interesse histórico ou ar�s�co da área. Deverá ser apresentada na escala gráfica de 1:500 ou
1:1000.

Planta de Locação: implantação da edificação no terreno e entorno imediato. Deverá ser apresentada na escala gráfica de 1:100 ou 1:200, conforme as
dimensões do monumento e conter:

endereço da edificação, largura, denominação de ruas, córregos, rio, etc.;

área do terreno, área construída existente, área acrescida (se for o caso) e projeção da edificação;

locação da edificação em relação ao terreno, deve contemplar a intervenção, se for o caso, com as respec�vas cotas;

orientação magné�ca do imóvel;

indicar a permanência e/ou alterações propostas com relação à locação de arrimos, muros, cercas, grades e portões, dimensionamento e especificações;

cotas de nível nos diversos pisos e passeios em relação ao RN – nível de referência de preferência fornecido pela prefeitura;

Obs.1: Representar as intervenções propostas com representação gráfica diferenciada para a perfeita iden�ficação e obtenção dos componentes novos. Deverá
conter legenda de Existente e A Construir em hachuras, linhas ou outra simbologia que sejam legíveis quando impressas em preto e branco.

Plantas dos Pavimentos: plantas dos diversos níveis em escala 1:100, e deverão conter:

indicação de paredes e outros elementos divisórios existentes com legenda: “a permanecer”, “a demolir” e “a construir”, com traços cheio, tracejado e
cheio e hachura, respec�vamente. Representação de acordo com a NBR 6492;

numeração e denominação dos cômodos;

cotas de nível nos diversos cômodos relacionadas ao RN – nível de referência de preferência fornecido pela prefeitura;
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dimensões externas: medidas em série e totais;

iden�ficação dos materiais e sistemas constru�vos, adotando-se convenções para as alvenarias (�jolos, pedras, adobe, etc.) e demais elementos;

locação e dimensão dos elementos estruturais;

codificação e especificação: portas, janelas, seteiras, gradis, etc. com legenda ou sob a forma de quadro, na própria prancha;

representação de escadas internas e de acesso ao monumento, com numeração dos degraus e dimensionamento;

área de cada cômodo e do pavimento; 

indicação em convenção dos �pos de piso e forro dos cômodos (em caso de complexidade destes elementos, representar em plantas específicas);

projeção de elementos vazados, caixa d’água, beirais, claraboia, coro e outros elementos situados acima da seção convencional das plantas;

mapeamento dos bens integrados nas paredes, tetos, portas, peças isoladas (utensílios, lustres, luminárias, esculturas etc) internas e externas, que serão
objeto de projeto especializado.

definir e iden�ficar os espaços des�nados a museu, exposições e outros que serão objeto de contratação de especialistas;

Cortes: no mínimo dois cortes transversais e dois longitudinais do nível mais baixo à cobertura ou mais cortes se necessário para indicar mudanças de pé-
direito, escada, rampa, estrutura padrão e/ou diferenciada, etc. Indicações das plantas deverão ser igualmente iden�ficadas nos cortes, por exemplo:
paredes a demolir, a construir e permanecer, com a mesma representação.  

6.4       PRODUTO 3 – PROJETO BÁSICO (inclui o Projeto Legal) 

6.4.1       Disposições Gerais

“Conjunto de informações técnicas que definem o par�do arquitetônico e dos elementos constru�vos, estabelecendo diretrizes para os projetos complementares,
com elementos e informações necessárias e suficientes e nível de precisão adequado para caracterizar a intervenção e assegurar a viabilidade técnica e execu�va

do sistema proposto;”
[2]

Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto
da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto
ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes
elementos: 

desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e iden�ficar todos os seus elementos cons�tu�vos com clareza; 

soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de
elaboração do projeto execu�vo e de realização das obras e montagem; 

iden�ficação dos �pos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores
resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter compe��vo para a sua execução; 

informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos constru�vos, instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o
caráter compe��vo para a sua execução; 

subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e
outros dados necessários em cada caso; 

orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quan�ta�vos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados;

Considerar que os projetos poderão ser aprovados também por outros órgãos competentes: prefeituras, concessionárias de energia, telefonia, corpo de
bombeiros etc.;

6.4.1.1       Memorial Descri�vo (MD)

Revisão e adequação do Anteprojeto após análise e manifestação formal da SETUR, e consideradas as consultas em outros órgãos competentes para obtenção
de todas as licenças exigidas pelos órgãos oficiais para licitação e execução de obras. Jus�ficar as soluções técnicas adotadas. Deve ser apresentado em textos no
formato A4;

6.4.1.2       Peças Gráficas (desenhos)

Os projetos devem seguir a NBR6492 – representação de projetos de arquitetura. U�lizar so�ware com sistema CAD ou plenamente compa�vel, específico para
projetos de arquitetura e engenharia para impressão em papel sulfite nos formatos A1 e A0, de acordo com a escala adotada, 1:50 preferencialmente ou
excepcionalmente 1:100. Preferencialmente u�lizar formato A1.

Obs. 1: Todas as intervenções deverão ser demarcadas com clareza nas plantas baixas, por meio de hachura ou cor iden�ficada por legenda. Para os elementos
divisórios que alteram a disposição espacial, u�lizar os códigos norma�vos de “demolir”, “permanecer” e “construir”.

6.4.1.3       Especificação de Materiais e Serviços

As especificações de materiais deverão ser indicadas no próprio desenho, e em Caderno de Especificações Técnicas e Encargos.

6.4.2       Projeto Básico de Arquitetura e Restauração

6.4.2.1      Projeto de Arquitetura

Deve ser apresentado de acordo com o programa de necessidades e em atendimento às Normas Técnicas vigentes. Elementos de execução e fornecimento
obrigatórios:

Planta de Situação: Planta esquemá�ca da situação da edificação e seu terreno em relação à cidade (vias de acesso, córrego, rio, orientação, etc.) e em
relação à quadra, com iden�ficação dos demais edi�cios de interesse histórico ou ar�s�co da área. Deverá ser apresentada na escala gráfica de 1:500 ou
1:1000.

Planta de Locação: implantação da edificação no terreno e entorno imediato. Deverá ser apresentada na escala gráfica de 1:100 ou 1:200, conforme as
dimensões do monumento e conter:

endereço da edificação, largura, denominação de ruas, córregos, rio, etc.;

área do terreno, área construída existente, área acrescida (se for o caso) e projeção da edificação;

locação da edificação em relação ao terreno e respec�vas cotas;

orientação magné�ca do imóvel;

locação de arrimos, muros, cercas, grades e portões existentes, com dimensionamento e especificações;

cotas de nível nos diversos pisos e passeios em relação ao DF – nível de referência de preferência fornecido pela Administração Regional;

https://sei.iphan.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?yPDszXhdoNcWQHJaQlHJmJIqCNXRK_Sh2SMdn1U-tzPRRRe0oT6NZLoaSznDqu135jBgC78TUJ5XmFbIudZxF6eyQbF6tM6bBw7CMkVvos3IJDNwyeYVBqueraerEtz8#_ftn2
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Obs 1.:. Representar com clareza o acréscimo ou redução de área, se houver.

Plantas dos Pavimentos: plantas dos diversos níveis em escala 1:50 ou, excepcionalmente, em 1:100, e deverão conter:

indicação de paredes e outros elementos divisórios existentes com legenda: “a permanecer”, “a demolir” e “a construir”; 

numeração e denominação dos cômodos;

cotas de nível nos diversos cômodos relacionadas ao RN – nível de referência de preferência fornecido pela prefeitura;

dimensões externas: medidas em série e totais;

iden�ficação dos materiais e sistemas constru�vos, adotando-se convenções para as alvenarias (�jolos, pedras, adobe, etc.) e demais elementos;

locação e dimensão dos elementos estruturais;

codificação e especificação: portas, janelas, seteiras, gradis, etc. com legenda ou sob a forma de quadro, na própria prancha;

representação de escadas internas e de acesso ao monumento, com numeração dos degraus e dimensionamento;

representação de soleiras, passeios de proteção, etc., devidamente cotados e especificados;

área de cada cômodo e do pavimento; 

indicação em convenção dos �pos de piso e forro dos cômodos (em caso de complexidade destes elementos, representar em plantas específicas);

projeção de elementos vazados, caixa d’água, beirais, claraboia, coro e outros elementos situados acima da seção convencional das plantas;

Obs.1: o quadro de esquadrias deverá conter: codificação com iden�ficação do existente e a acrescentar, dimensões, quan�dade, �po de enquadramento
(pedra, madeira, massa), vedação (vidro, madeira, ferro, etc.), pintura (�po e cor), vedações e ferragens e observações gerais. Ver exemplos abaixo:

Obs.2: quadro de especificações de acabamentos, que deverá conter: denominação do cômodo, �pos de piso e rodapé, �po de alvenaria, reves�mento, pintura,
�po e pintura do forro, cimalha, etc.

Plantas de Cobertura: Deverão ser apresentadas nas escalas de 1:50 ou, excepcionalmente, em 1:100, compreendendo:

Diagrama: descrição da cobertura, relacionando-a com o perímetro da edificação, contendo todas as informações coletadas no levantamento cadastral e
acrescidas dos elementos da intervenção, inclusive de reconstrução do telhado, se for o caso:

limite do prédio em tracejado;

limite da cobertura em linha cheia;

dimensões dos beirais;

sen�do das declividades;

ângulos de inclinação das diversas águas;

representação de calhas, condutores, rufos, rincões, pla�bandas etc.;

indicação dos �pos de telhas.

Engradamento: representação de todo o sistema estrutural da cobertura, por meio de desenho de tesouras, terças, caibros, ripas, forros, cambotas,
guarda-pós, cachorros, beirais, caixas d’ água e indicação clara da intervenção, com atenção aos itens a seguir:

indicação das seções e dos materiais das peças;

detalhes da amarração das tesouras com representação de ferragens e  sambladuras, 

detalhes de elementos isolados, beirais, ornatos, etc.;

quando necessário, planta de forro, sua estrutura (cambotas, barrotes, etc) e seus detalhes.

detalhes de recomposição de peças danificadas com ou sem aproveitamento;

recomposição total do telhado;

indicação do acabamento da estrutura do telhado, verniz, pintura ou outra proteção.

Cortes: Serão em número necessário para um perfeito entendimento da edificação (mínimo de seis – três longitudinais e três transversais), cortando a
edificação nos pontos de maior interesse de elucidação e nas intervenções, na escala gráfica de 1:50, ou, excepcionalmente, de 1:100, e deverão conter
todos os elementos do levantamento cadastral acrescido dos elementos da intervenção, compreendendo:

indicação e representação da estrutura, alvenarias, forros, pisos, reves�mentos, esquadrias, telhados, lanternins, “sheds”, cúpulas, clarabóias, calhas,
caixas d’água, equipamentos fixos e outros;

iden�ficação de elementos ornamentais integrados;

caimento de ruas e/ou terreno;

cotas de pés direitos;

cotas de piso a piso, espelhos e rebaixos;

cotas de nível de pisos, escadas e patamares;

altura de vãos e peitoris;

dimensões dos beirais e demais elementos em balanço;

altura de cimalhas, rodapés, barras e outros elementos;

iden�ficação e dimensionamento de elementos estruturais;

dimensionamento de peças do telhado, altura de pontaletes, apoios e representação exata da armação da estrutura e demais peças; 

indicação e iden�ficação coerente dos cortes e representação dos alçados visíveis.

Fachadas: Deverão ser apresentadas todas as fachadas da edificação na escala gráfica de 1:50 ou, excepcionalmente, em 1:100, contendo:

representação de todos os elementos: acessos, estrutura, alvenarias, reves�mentos, esquadrias e, conforme o caso, muros, grades, telhados e outros
componentes arquitetônicos;

iden�ficação dos elementos de intervenção;

caimento de ruas e/ou terreno;
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iden�ficação de acordo com os pontos cardiais.

6.4.2.2      Projeto de Restauração de Bens Móveis e Integrados

O projeto deverá ser elaborado por especialista em restauração de bens culturais móveis e integrados, com experiência comprovada em trabalhos semelhantes.
Elementos de execução e fornecimento obrigatórios:

Relatório e projeto

O relatório deverá conter, no mínimo, nome ou designação do bem, �tulo, classificação, material/técnica, dimensões, autor ou fabricante, data ou período de
confecção, estado de conservação. Incluir também os registros do mapeamento de danos, prospecções e diagnós�cos. Apresentar o projeto de restauração com
a solução adequada, de forma descri�va dos procedimentos e materiais que devem ser u�lizados e o resultado pretendido;

apresentar desenhos ou mesmo u�lizar fotos como base para indicar procedimentos complementares e elucida�vos da descrição;

especificar e quan�ficar (no que for possível) os materiais a u�lizar;

apresentação impressa, como caderno, em formato A4 ou A3;

planta baixa e cortes do local em formato A4 ou A3, para inserção no caderno, com a locação dos bens representados esquema�camente, no entanto em
escala, com as dimensões horizontais e ver�cais. Numerar e indicar em legenda;

fotos iden�ficadas de todas as peças;

procedimentos de proteção das peças fixas durante execução de obra civil;

procedimentos de proteção das peças móveis com definição para remoção e guarda em outro local;

projeto de andaimes deverá ser elaborado por profissional habilitado para atender à programação pretendida. Indicação em planta baixa e escala
apropriada para conter dimensões e especificação dos materiais a u�lizar;

apresentar recomendações relacionadas à conservação do bem, rela�vas ao ambiente e que interferem em outra especialidade como projeto de
iluminação e luminotécnica, clima�zação ou outras;

6.4.2.3      Projeto Comunicação Visual / Sinalização

Apresentação do sistema de sinalização e desenvolvimento da proposta, adequação e sincronia com os projetos de arquitetura e seus complementares.
Atendimento à NBR 9050:2004 quanto à acessibilidade.

Plantas Baixas: u�lizar plantas de arquitetura atualizadas referentes ao projeto básico, de todos os níveis, em escala 1:50, preferencialmente, ou na escala
1:100, e deverão conter:

Memorial descri�vo com a conceituação adotada para as classes de sinalização externa e/ou interna à edificação. Indicações de fontes, dimensões e
combinações de cores jus�ficadas em consonância com os espaços e super�cies do projeto de arquitetura.

Definição do Manual de Iden�dade Visual. Apresentação em formato A4 ou A3.

Representação gráfica da confirmação da proposta do projeto com indicação das áreas ou setores a sinalizar com iden�ficação do �po de sinalização,
permanente, de emergência, temporária e/ou direcional. Locação de toda a sinalização.

Definição dos suportes/placas, cores e texturas pretendidas e respec�vas especificações.

Cortes: cortes transversais e longitudinais com indicação de altura de locação de placas e pictogramas em portas, paredes ou totens.

6.4.3       Projetos de Engenharia

6.4.3.1       Projeto Estrutural

Deve ser apresentado de acordo com o programa de necessidades e em atendimento às Normas Técnicas vigentes. Deverá representar com clareza o acréscimo
ou redução de área, se houver. Elementos de execução e fornecimento obrigatórios:

Plantas dos Pavimentos: plantas dos diversos níveis em escala 1:50 ou, excepcionalmente, em 1:100, e deverão conter:

locação das fundações, de acréscimo da construção ou de reforço, devidamente cotadas pelos eixos transversais e longitudinais e em relação à
construções já existentes. Legenda com a indicação do �po adotado, diâmetro e profundidade;

projeto de formas (se for em concreto), locação de pilares, vigas baldrame  e/ou outra solução adotada. Locação de escada e seu arranque. Iden�ficação
das peças de acordo com a Norma e cotar eixos e amarrações constru�vas. 

locação de escadas e seu arranque, poços etc. Cotas de amarração a pilares e vigas próximas. Cota de nível relacionado ao RN da arquitetura;

lajes de piso e/ou cobertura com indicação da solução estrutural, materiais adotados e quadro com quan�ta�vos. Cotas transversais e longitudinais. As
cotas de nível devem ser relacionadas ao RN indicado no piso acabado do projeto de arquitetura;

estrutura da cobertura com a representação e iden�ficação de todas as peças componentes de tesouras, terças, caibros, ripas, forros, cambotas, guarda-
pós, cachorros, beirais. 

Cortes: Serão em número necessário para o perfeito entendimento da edificação e da solução de intervenção proposta. Cotas ver�cais indicando altura de
baldrame e viga, nível relacionado ao RN da arquitetura. 

Orçamento: apresentar planilha orçamentária com todos os itens de execução, quan�ta�vos, composição de preços unitários, itens de composição de BDI
e encargos sociais, conforme o disposto no Decreto nº 7983, de 8 de abril de 2013.

6.4.3.2     Projeto Instalações Hidrossanitárias e Drenagem Pluvial

Deve ser apresentado de acordo com o programa de necessidades e em atendimento às Normas Técnicas vigentes.

Instalação de Água Fria e Quente

A proposta de intervenção deverá corrigir os problemas detectados no mapeamento de danos com a subs�tuição de peças danificadas por novas ou
recuperadas conforme o caso. O projeto deverá atender ao Art 4º da IN 01 de 19/01/2010 do MPOG. Os desenhos sempre terão como base o levantamento
cadastral aprovado como produto, resultante do conhecimento do bem e serão u�lizados para todos os projetos. Elementos de execução e fornecimento
obrigatórios:

Planta de Situação: Planta esquemá�ca da situação da edificação e seu terreno em relação à cidade (vias de acesso, córrego, rio, orientação, etc.) e em
relação à quadra, indicar rede urbana de água e esgoto, se houver. Deverá ser apresentada na escala gráfica de 1:500 ou 1:1000.
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Planta de Locação: implantação da edificação no terreno e entorno imediato. Deverá ser apresentada na escala gráfica de 1:100 ou 1:200, conforme as
dimensões do monumento e conter:

endereço da edificação, denominação de ruas, córregos, rio, etc.;

locação da edificação em relação ao terreno e indicação da entrada de água e hidrômetro;

Planta dos Pavimentos: plantas dos diversos níveis em escala 1:100, e deverão conter:

indicação de paredes e outros elementos divisórios existentes com traço fino e indicação do caminho da tubulação do medidor até os reservatórios  d’água
(quente e fria) e a distribuição de pontos de consumo de água, registros de gaveta, alimentação de ar condicionado etc;

indicar a locação de aquecedor de água e o modelo u�lizado – se o aquecimento for solar, a locação das placas captoras – que não poderão intervir na
edificação e deverá ser aprovada pela SETUR;

localizar os reservatórios d’água em planta baixa, indicação do volume de água potável e reserva de incêndio, se houver instalação de combate à incêndio; 

no caso de reservatório inferior, indicar volume, casa de máquinas e definição da bomba de recalque;

denominação dos cômodos;

legenda da simbologia u�lizada de acordo com a ABNT; - especificação completa dos materiais u�lizados;

Cortes: indicar os cortes elucida�vos da intervenção onde se localizam os reservatórios d’água. Cotar alturas a par�r do nível térreo até o fundo da caixa e
informar volumes de água.

Isométricos: indicar os isométricos dos ramais e sub-ramais.

Orçamento: apresentar planilha orçamentária com todos os itens de execução, quan�ta�vos, composição de preços unitários, itens de composição de BDI
e encargos sociais, conforme o disposto no Decreto nº 7983, de 8 de abril de 2013;

Esgotos Sanitários

Deve ser apresentado de acordo com o programa de necessidades e em atendimento às Normas Técnicas vigentes. Os desenhos sempre terão como base o
levantamento cadastral aprovado como produto, resultante do conhecimento do bem e serão u�lizados para todos os projetos. Elementos de execução e
fornecimento obrigatórios:

Planta de Situação: Planta esquemá�ca da situação da edificação e seu terreno em relação à cidade (vias de acesso, córrego, rio, orientação, etc.) e em
relação à quadra, indicar rede urbana de água e esgoto, se houver. Deverá ser apresentada na escala gráfica de 1:500 ou 1:1000.

Planta de Locação: implantação da edificação no terreno e entorno imediato. Deverá ser apresentada na escala gráfica de 1:100 ou 1:200, conforme as
dimensões da edificação e conter:

endereço da edificação, denominação de ruas, córregos, rio, etc.;

locação da edificação em relação ao terreno e indicação da rede pública de esgoto ou fossa sép�ca e sumidouro;

Planta dos Pavimentos: plantas dos diversos níveis em escala 1:100, e deverão conter:

denominação dos cômodos e indicação dos níveis de piso;

especificação completa dos materiais;

caminhamento das tubulações de esgotos primário e secundário interligando caixas sifonadas, ralos secos e sifonados e caixas de inspeção. Iden�ficação
de todas as peças e bitolas por meio de legenda. 

Indicar o sen�do e os caimentos, diâmetros e conexões com os referidos ângulos;

no caso de exis�r instalação sanitária abaixo do nível de coleta primária, indicar poço e bomba de recalque;

Cortes: indicar os cortes elucida�vos da intervenção referentes à fossa sep�ca, poço de recalque, caminhos de ven�lação das tubulações de esgoto e
outras situações de projeto que devem ter a solução demonstrada. Indicar passagens de tubulação que interferem com a estrutura do prédio e cotar as
dimensões na ver�cal. Cotar alturas, indicar caimentos e níveis com referência ao RN da arquitetura.

Orçamento: apresentar planilha orçamentária com todos os itens de execução, quan�ta�vos, composição de preços unitários, itens de composição de BDI
e encargos sociais; 

Drenagem de Águas Pluviais

Deve ser apresentado de acordo com o programa de necessidades e em atendimento às Normas Técnicas vigentes. Elementos de execução e fornecimento
obrigatórios:

Planta de Locação: implantação da edificação no terreno e entorno imediato. Deverá ser apresentada na escala gráfica de 1:100 ou 1:200, conforme as
dimensões do monumento e conter:

endereço da edificação, denominação de ruas, córregos, rio, etc.;

locação da edificação em relação ao terreno e indicação da rede pública de esgoto ou fossa sép�ca e sumidouro;

Planta dos Pavimentos: planta do térreo em escala 1:100, e deverá conter:

planta sumária com indicação da projeção da cobertura e toda a área do terreno, com limites dos jardins, passeios, calhas etc, com a representação da
proposta de intervenção;

privilegiar a área externa a ser drenada com a indicação de todos  o caminho das águas de chuva captadas até a dispersão final, captação pela rede
pública;

indicar canaletas, caixas de passagem e condutores, níveis de fundo de caixa e caimentos da tubulação;

indicar o procedimento de drenagem da água no solo em situações de empoçamento de água e em jardins sobre laje;

indicar o procedimento de drenagem em base de muros de arrimo;

indicação dos níveis de piso.

Planta de Cobertura: deverá ser apresentadas na escala 1:100, compreendendo desenho de todas as coberturas e seus materiais, caimentos, indicação de
calhas, gárgulas e respec�vas bitolas dos tubos de vazão das águas;
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Cortes: indicar os cortes elucida�vos de caixas de areia e passagem, e calhas com cotas ver�cais e de nível;

Orçamento: apresentar planilha orçamentária com todos os itens de execução, quan�ta�vos, composição de preços unitários, itens de composição de BDI
e encargos sociais, conforme o disposto no Decreto nº 7983, de 8 de abril de 2013;

6.4.3.3     Projeto de Instalações Elétricas e Iluminação (inclusive Iluminação Cênica)

Deve ser apresentado de acordo com o programa de necessidades e em atendimento às Normas Técnicas vigentes. Elementos de execução e fornecimento
obrigatórios:

Planta de Situação: Planta esquemá�ca da situação da edificação e seu terreno em relação à cidade (vias de acesso, córrego, rio, orientação, etc.) e em
relação à quadra, Deverá ser apresentada na escala gráfica de 1:500 ou 1:1000.

Planta de Locação: implantação da edificação no terreno e entorno imediato. Deverá ser apresentada na escala gráfica de 1:100 ou 1:200, conforme as
dimensões do monumento e conter:

endereço da edificação, denominação de ruas, córregos, rio, etc.;

locação da edificação em relação ao terreno e indicação da entrada de energia elétrica ao medidor e caminho de alimentação até o quadro de distribuição
na edificação;

locação de subestação, se houver;

orientação magné�ca do imóvel;

Plantas dos Pavimentos: plantas dos diversos níveis em escala 1:50 ou, excepcionalmente, em 1:100, e deverão conter:

indicação de paredes e outros elementos divisórios existentes com traço fino e a distribuição de pontos de iluminação, iden�ficação dos circuitos,
interruptores, tomadas elétricas e de força;

locação de quadros de distribuição;

diagramas unifilares, barramento do quadro geral e aterramento;

Obs. No caso de acréscimo de área ou de intervenção parcial, iden�ficar a intervenção por meio de legenda ou hachura.

Orçamento: apresentar planilha orçamentária com todos os itens de execução, quan�ta�vos, composição de preços unitários, itens de composição de BDI
e encargos sociais; conforme o disposto no Decreto nº 7983, de 8 de abril de 2013;

6.4.3.4     Projeto de Instalações Mecânicas

Deve ser apresentado de acordo com o programa de necessidades e em atendimento às Normas Técnicas vigentes. Elementos de execução e fornecimento
obrigatórios:

Elevadores

A instalação de elevador nas edificações históricas deverá atender às Leis 10.098 de 19/12/2000 e 10.048 – de 08/11/2000, regulamentadas pelo Decreto 5.296
de 02/12/2004, referente à acessibilidade.  Elementos de execução e fornecimento obrigatórios:

Planta Baixa: plantas dos diversos níveis em escala 1:100, e deverão conter:

Locação da caixa de elevador com todas as dimensões;

Indicação de casa de máquinas, se o modelo escolhido solicitar;

Indicação de porta e dimensões;

Especificação dos acabamentos internos e arremates de paredes e portal externos;

Corte: corte no local a ser instalado com indicação de todo o percurso. Cotas de piso a piso, cotas parciais do poço e acima da úl�ma parada.

      Ven�lação, Exaustão e Ar Condicionado/Clima�zação

Apresentação de projeto com quan�ta�vo e locação de equipamentos, espaço �sico para alojar casa de máquinas e outras demandas de instalações, elétricas e
hidráulicas, por exemplo. Atender à IN 01 de 19/01/2010 do MPOG. Elementos de execução e fornecimento obrigatórios:

Planta de Locação: implantação da edificação no terreno e entorno imediato. Deverá ser apresentada na escala gráfica de 1:100 ou 1:200, conforme as
dimensões da edificação e conter:

Planta dos Pavimentos: plantas dos diversos níveis em escala 1:100, de acordo com o projeto de arquitetura, detalhes nas escalas 1:25, 1:10 e deverão
conter:

indicação dos locais a clima�zar, e o sistema adotado;

indicação dos locais dotados com sistema de exaustão mecânica;

indicação do local para casa de máquinas ou alojamento de condensadores;

especificação e legenda da simbologia;

detalhes de dutos, ligações hidráulicas e elétricas;

detalhes de casas de máquinas, grelhas, portas etc;

6.4.3.5     Projetos de Cabeamento Estruturado, Sonorização, Combate à Incêndio e SPDA.

Devem ser apresentados de acordo com o programa de necessidades e em atendimento às Normas Técnicas vigentes específicas de cada disciplia. Elementos de
execução e fornecimento obrigatórios:

Planta de Locação: implantação da edificação no terreno e entorno imediato. Deverá ser apresentada na escala gráfica de 1:100 ou 1:200, conforme as
dimensões da edificação e conter:

Planta dos Pavimentos: plantas dos diversos níveis em escala 1:100, de acordo com o projeto de arquitetura, detalhes nas escalas 1:25, 1:10 e deverão
conter:

indicação dos locais a clima�zar, e o sistema adotado;

indicação dos locais dotados com sistema de exaustão mecânica;
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indicação do local para casa de máquinas ou alojamento de condensadores;

especificação e legenda da simbologia;

detalhes de dutos, ligações hidráulicas e elétricas;

detalhes de casas de máquinas, grelhas, portas etc;

6.5     PRODUTO 4 - PROJETO EXECUTIVO

6.5.1     Disposições Gerais

Consiste no desenvolvimento e detalhamento das informações prestadas na etapa de Projeto Básico, revisadas, complementadas, acrescidas de todos os
detalhes constru�vos e indicações necessárias à perfeita compreensão dos serviços, técnicas e materiais empregados, com vistas à execução, definição de
orçamento e fixação de prazo.

Recomenda-se que esta etapa final do Projeto seja desenvolvida após aprovação do Projeto Básico junto a SETUR, outras ins�tuições de preservação, quando for

o caso, órgãos públicos, em especial a Administração Regional, concessionárias de serviços públicos, Corpo de Bombeiros e outros.
[3]

6.5.1.1     Memorial Descri�vo

Apresentação finalizada com a descrição completa do projeto decorrente das fases do anteprojeto e projeto básico, revisadas e acrescidas de soluções adotadas
no detalhamento do projeto. Tratar o assunto de maneira integrada abordando todos os elementos que compõem a obra: arquitetura, estrutura, instalações,
mobiliário, paisagismo, sinalização e elementos ar�s�cos integrados ou móveis.

6.5.1.2     Peças Gráficas (desenhos)

Seguir as orientações do item 6.4.1.2. Adotar a matriz do projeto básico aprovada e inserir nas plantas baixas de escala 1:50 e 1:100 informações
complementares rela�vas ao detalhamento das intervenções, com indicação codificada e chamadas com nº da folha. Iden�ficar no carimbo a fase execu�va do
projeto. Adotar escalas 1:20, 1:25, 1:10, 1:5, 1:2 e 1:1 para os detalhes, considerando a melhor para o entendimento constru�vo e composição espacial da
prancha do desenho.

6.5.1.3     Especificação de Materiais e Serviços

Revisão final das especificações e execução de serviços com relação à etapa do projeto básico. Indicar o nº da revisão e data da alteração nas pranchas e no
Caderno de Especificações Técnicas e de Encargos.

6.5.1.4      Planilha Orçamentária

Verificação de itens e quan�ta�vos e consequente revisão de valores totais. Indicar o nº da revisão e data da alteração. 

6.5.2     Projeto Execu�vo de Arquitetura - Proposta de Intervenção

Elementos de execução e fornecimento obrigatórios:

Plantas dos Pavimentos: plantas dos diversos níveis em escala 1:50 ou, excepcionalmente, em 1:100, conforme o projeto básico aprovado com as
complementações de indicação de detalhes execu�vos e respec�vas pranchas. 

mapa geral de piso na escala 1:50, indicação do início do assentamento de acordo com o estudo de cortes de peças, juntas e locação de soleiras, se
houver. Levantamento do quan�ta�vo, quadro de áreas e respec�vas especificações;

mapa de forros e tetos com indicação de acabamentos especiais, locação de luminárias, na escala 1:100 ou 1:50. Indicação de detalhes a recompor na
escala 1:25 no mínimo;

sanitários, banheiros, , copa, cozinha, bar, balcões e outras áreas com instalações demandam ampliação na escala 1:25 ou 1:20, para locação de todos as
peças, mapa de piso e parede em consonância com o mapa geral. Locação de todos os acessórios tais como espelhos, cabides, saboneteiras etc. cotados
em planta. As elevações e cortes deverão mostrar todas as paredes do ambiente;

mapa de bancadas lisas e/ou com cubas e pias, divisórias de boxes e peças de apoio, respaldos, prateleiras etc. escala 1:25 ou 1:10 e detalhes nas escalas
1:2 ou 1:1;

ampliação de escada na escala 1:25 ou 1:20 com elementos da estrutura, pisos e espelhos, corrimãos e guarda corpo. Cotar e especificar os acabamento e
mostrar detalhes execu�vos de restauração ou de construção nas escalas 1:5, 1:2 ou outra que  melhor esclareça o objeto;

mapa de todas as esquadrias, na escala 1:25, 1:20 ou 1:10, com a iden�ficação e revisão final do quadro de especificação e quan�ta�vo;

detalhes de recomposição de peças danificadas a restaurar, indicar os procedimentos no desenho com todas as informações necessárias como cotas e
materiais empregados;

Cortes: as plantas baixas das ampliações deverão ter cortes elucida�vos de todas as paredes que contenham instalações.

6.5.2.1     Projeto Execu�vo de Restauração de Bens Móveis e Integrados

Ajuste final do projeto e complementações pendentes ou complementares ao projeto básico aprovado formalmente pela SETUR. Elementos de execução e
fornecimento obrigatórios:

Relatório e projeto

o relatório deverá conter, no mínimo, nome ou designação do bem, �tulo, classificação, material/técnica, dimensões, autor ou fabricante, data ou período
de confecção, estado de conservação. Com os registros do mapeamento de danos, prospecções e diagnós�cos.

Apresentar o projeto de restauração com a solução adequada, de forma descri�va dos procedimentos e materiais que devem ser u�lizados e o resultado
pretendido;

apresentar desenhos ou mesmo u�lizar fotos como base para indicar procedimentos complementares e elucida�vos da descrição;

especificar e quan�ficar (no que for possível) os materiais a u�lizar;

apresentação impressa encadernada em formato A4 ou A3;

planta baixa e cortes do local em formato A4 ou A3, para inserção no caderno, com a locação dos bens representados esquema�camente, no entanto em
escala, com as dimensões horizontais e ver�cais. Numerar e indicar em legenda;

fotos iden�ficadas de todas as peças;

procedimentos de proteção das peças fixas durante execução de obra civil;

procedimentos de proteção das peças móveis com definição para remoção e guarda em outro local;

projeto de andaimes deverá ser elaborado por profissional habilitado para atender à programação pretendida. Indicação em planta baixa e escala
apropriada para conter dimensões e especificação dos materiais a u�lizar;
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cronograma da execução �sica em consonância com o cronograma da obra civil;

apresentar recomendações relacionadas à conservação do bem, rela�vas ao ambiente e que interferem em outra especialidade como projeto de
iluminação e luminotécnica, clima�zação ou outras;

6.5.3     Projetos de Engenharia

6.5.3.1     Projeto Execu�vo Estrutural

Ajuste final do projeto e complementações pendentes ou complementares ao projeto básico aprovado formalmente pela SETUR. Elementos de execução e
fornecimento obrigatórios:

Plantas dos Pavimentos: revisão final das plantas dos diversos níveis em escala 1:50 ou, excepcionalmente, em 1:100, deverão conter:

indicação do número da revisão, mo�vo e data;

detalhamento das armaduras de peças em concreto armado;

detalhes especiais em estrutura metálica, madeira ou outro material, em escala apropriada, complementares ao projeto, já previstos na etapa anterior;

indicação de referência de detalhes e cortes;

Cortes: no mínimo um corte transversal e outro longitudinal e outros necessários para esclarecimentos da solução adotada. 

6.5.3.2     Projeto Execu�vo de Instalações Hidrossanitárias

Ajustes finais complementares do Projeto Básico e detalhes necessários. Elementos de execução e fornecimento obrigatórios:    

Instalação de Água Fria e Quente

Isométricos: ampliações na escala 1:25 ou 1:20 com representação em perspec�va isométrica de banheiros, sanitários, copas, cozinhas, castelo d’água
(barrilete) e outras instalações que demandem informações e esclarecimentos para a perfeita execução. Indicação de cotas ver�cais de pontos de água de
bacia, lavatório, mictório, pia, torneira de lavagem, chuveiro, registro de pressão, registro de gaveta etc.;

detalhe do cavalete de entrada de água e hidrômetro;

detalhes de instalações especiais tais como bombas, filtros, pressurizadores, entre outros;

especificações e legenda da simbologia u�lizada;

iden�ficação dos detalhes e referencia na planta baixa geral;

      Esgotos Sanitários

Planta dos Pavimentos: detalhes em escala 1:20, 1:25, com locação de ralos sifonados e secos, bolsas, tubulações e conexões, colunas de ven�lação,
indicação de diâmetros e declividade;

especificações e legenda da simbologia u�lizada;

iden�ficação dos detalhes e referência na planta baixa geral;

Planta dos Pavimentos e cortes: detalhes em escala 1:20, 1:25, 1:10 ou outra apropriada para melhor representação e compreensão de caixas de
passagem, caixas de inspeção, fossas e sumidouros. 

especificações e legenda da simbologia u�lizada;

iden�ficação dos detalhes e referência na planta baixa geral;

      Drenagem de Águas Pluviais

Planta dos Pavimentos e cortes: detalhes em escala 1:20, 1:25, 1:10 ou outra apropriada para melhor representação e compreensão de calhas, gárgulas,
caixas de passagem, detalhes de drenagem de terreno;

especificações e legenda da simbologia u�lizada;

iden�ficação dos detalhes e referencia na planta baixa geral;

6.5.3.3     Projeto Execu�vo de Instalações Elétricas 

Ajustes finais complementares do Projeto Básico e detalhes necessários. Elementos de execução e fornecimento obrigatórios:

Planta dos Pavimentos e cortes: detalhes em escala 1:20, 1:25, 1:10 ou outra apropriada para melhor representação de detalhes especiais de sancas,
postes de iluminação e luminárias por exemplo;

diagramas unifilares e quadros de carga;

detalhes de quadros elétricos e aterramento;

especificações e legenda da simbologia u�lizada;

iden�ficação dos detalhes e referencia na planta baixa geral;

6.5.3.4     Projeto de Instalações Mecânicas

Projeto definido de acordo com o programa e atendimento às solicitações de alteração ou ajuste, objeto de análise formal da SETUR referente ao Projeto Básico.

      Elevadores e demais �pos de instalações

A instalação de elevador nas edificações históricas deverá atender às Leis 10.098 de 19/12/2000 e 10.048 – de 08/11/2000, regulamentadas pelo Decreto 5.296
de 02/12/2004, referente à acessibilidade.  Elementos de execução e fornecimento obrigatórios:

Planta dos Pavimentos: plantas dos diversos níveis em escala 1:100, detalhes na escala 1:25 e deverão conter:

Locação da caixa de elevador com todas as dimensões, acabamento do piso interno;

Detalhes da casa de máquinas;

Detalhes de portas, portais com dimensões e especificação de acabamentos;

Especificação dos acabamentos internos e arremates de paredes e portal externos;
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Corte: corte no local a ser instalado com indicação de todo o percurso. Cotas de piso a piso, cotas parciais do poço e acima da úl�ma parada. Locação dos
botões de comando;

Ven�lação, Exaustão e Ar Condicionado/Clima�zação

Revisão do anteprojeto e do quan�ta�vo e locação de equipamentos, espaço �sico para alojar casa de máquinas e outras demandas de instalações, elétricas e
hidráulicas, por exemplo. Atender à IN 01 de 19/01/2010 do MPOG. Elementos de execução e fornecimento obrigatórios:

Planta de Locação: implantação da edificação no terreno e entorno imediato. Deverá ser apresentada na escala gráfica de 1:100 ou 1:200, conforme as
dimensões da edificação;

Plantas dos Pavimentos e Cortes : plantas dos diversos níveis em escala 1:100, de acordo com o projeto de arquitetura, detalhes nas escalas 1:25, 1:10 e
deverão conter:

indicação dos locais a clima�zar, e o sistema adotado;

indicação dos locais dotados com sistema de exaustão mecânica;

indicação do local para casa de máquinas ou alojamento de condensadores;

especificação e legenda da simbologia;

detalhes de dutos, ligações hidráulicas e elétricas;

detalhes de casas de máquinas, grelhas, portas etc;

6.5.3.5     Projetos Execu�vos de Cabeamento Estruturado, Sonorização, Combate à Incêndio e SPDA.

Projetos definidos de acordo com o programa e em atendimento às solicitações de alteração ou ajuste, objeto de análise formal da SETUR referente ao Projeto
Básico. Devem ser apresentados de acordo com o programa de necessidades e em atendimento às Normas Técnicas vigentes específicas de cada disciplia.
Elementos de execução e fornecimento obrigatórios:

Planta de Locação: implantação da edificação no terreno e entorno imediato. Deverá ser apresentada na escala gráfica de 1:100 ou 1:200, conforme as
dimensões da edificação e conter:

Planta dos Pavimentos: plantas dos diversos níveis em escala 1:100, de acordo com o projeto de arquitetura, detalhes nas escalas 1:25, 1:10 e deverão
conter:

indicação dos locais a clima�zar, e o sistema adotado;

indicação dos locais dotados com sistema de exaustão mecânica;

indicação do local para casa de máquinas ou alojamento de condensadores;

especificação e legenda da simbologia;

detalhes de dutos, ligações hidráulicas e elétricas;

detalhes de casas de máquinas, grelhas, portas etc;

6.5.4     Orçamento Execu�vo

A elaboração do orçamento execu�vo deverá estar de acordo com os princípios estabelecidos no Decreto nº 7983 de 08 de abril de 2013, e seguir as orientações

do Tribunal de Contas da União, através das suas publicações
[4]

, Acórdãos, e demais leis e normas per�nentes. Deverá ser composto, obrigatoriamente, de
Planilha Sinté�ca de Preços, Planilha Analí�ca dos Custos Unitários, Composição dos Encargos Sociais, Composição das taxas de BDI de obra e equipamentos,
Curva ABC de insumos e serviços, além de Cronograma Físico-Financeiro. Deverá respeitar as seguintes diretrizes mínimas:

a) Bases de referência prioritárias para COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS E INSUMOS: SINAPI, ORSE, SBC, TCPO;

a.1)      Todos os serviços especificados em planilha deverão possuir código relacionado a uma base de referência, exceto quando forem composições próprias e
deverão possuir código próprio;

a.2)      Toda composição do SINAPI, ou de qualquer outra base de dados, que sofra qualquer �po de alteração ou adaptação passa a ser entendida como
composição “própria”. Sendo assim, todas as alterações e adaptações realizadas devem ser jus�ficadas tecnicamente. Deve-se lembrar de em todas as
composições próprias os insumos devem ser preferencialmente os do SINAPI.

a.3)      Todas as memórias de cálculo deverão ser apresentadas, incluindo as memórias de quan�ta�vos de serviços, de insumos, de todos os itens considerados
no orçamento. 

a.4)      Deve-se preferencialmente considerar no orçamento a relação dos serviços da obra, evitando dispor uma relação de insumos.

a.5)      Deve-se atentar para a compa�bilidade entre as diversas peças do processo (orçamento, projeto, TR, caderno de encargos, memoriais).

b) Códigos das Composições de Preços Unitários

b.1)      Os Códigos das Composições deverão ser apresentados da seguinte forma:

74209/001U -  Composições base do SINAPI

08344/ORSE - Composições base do ORSE

14027/SBC - Composições base do SBC

026.001.001.005.SCG - Composições base do TCPO

b.2)      Todas as composições criadas pelo orçamen�sta ou cuja origem seja de uma base indicada (SINAPI, ORSE, etc), deverão ter um novo código atribuído, a
critério do orçamen�sta, porém com um sequenciamento lógico.

b.3)      Como as composições criadas pelo orçamen�sta são composições cuja origem provém de bases de referência, �po SINAPI ou ORSE (por exemplo), deverá
constar em campo específico de observações, na composição analí�ca, uma jus�fica�va para as alterações efetuadas.

b.4)      No caso de criação de composição própria a par�r de uma base de referência, deverá ser apresentada composição original em versão pdf.

c) Códigos de Insumos (Material e Mão de Obra)

c.1)      No caso dos insumos criados pelo orçamen�sta, esses deverão receber um novo código.

c.2)      Para criação de insumos, estes deverão ser jus�ficados por, pelo menos, 3 cotações, e o preço do insumo será a MEDIANA. As cotações deverão ser
enviadas em anexo (PDF).

c.3)      Na impossibilidade de se obter o número mínimo de três cotações deve-se prover as jus�fica�vas.
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c.4)      O código de um insumo deverá ser facilmente diferenciável de um insumo de uma composição de serviços.

c.5)      Insumos só poderão ser criados quando não forem encontrados em nenhuma das bases de referência indicadas, ou por demais mo�vos, com jus�fica�va
embasada.

d) Mão de obra:

d.1)      Adotar, prioritariamente, os valores das horas dos profissionais constantes na base SINAPI, onde: na composição do custo/hora de cada profissional estão
previstos os Encargos Complementares. No custo dos Encargos Complementares já estão consideradas as despesas com: alimentação, transporte, exames,
ferramentas e EPIs;

d.2)      No caso de profissionais que não constam da base do SINAPI, mas da base do ORSE, no custo/hora dos mesmos deverá ser considerado também o valor
dos Encargos Complementares do SINAPI. Esse critério deverá ser adotado para todos os profissionais constantes das composições de preços unitários do
orçamento.

f) Leis Sociais: SINAPI - Desonerado

g) B.D.I:

g.1)      Deverá ser apresentada a planilha de composição do B.D.I, elaborada conforme as instruções do TCU, nos acórdãos n° 2622/2013 e n° 2369/2011. 

g.2)      Apresentar planilha de composição de B.D.I diferenciado para aquisição de equipamentos, também elaborada conforme as instruções do TCU, nos
acórdãos n° 2622/2013 e n° 2369/2011.  

6.6     Todos os critérios aqui relacionados para confecção dos projetos estão con�das e devem ser seguidas pelo Manual de Elaboração de Projetos. (Manual
para elaboração de projetos IPHAN caderno técnico (69474701) ) 

[1] Disponível no site: http://www.monumenta.gov.br/ações e projetos/coleção manuais técnicos/
[2] Definição da Portaria nº 420/10, de 22 de dezembro de 2010 - IPHAN
[3] GOMIDE, José H., SILVA, Patrícia R.; BRAGA, Sylvia M. Manual de Elaboração de projetos de preservação do patrimônio cultural. Brasília: Ministério da Cultura, Programa Monumenta, 2005
[4] http://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/orientacoes-para-elaboracao-de-planilhas-orcamentarias-de-obras-publicas.htm

7     FORMA DE APRESENTAÇÃO: 

Os projetos deverão ser elaborados e apresentados conforme NBR 13532/95 e NBR 6492 e padrão de Layers, Penas, Cores, Espessuras e Carimbo a ser fornecido
pela SETUR. As etapas dos Projetos a contratar apresentam basicamente quatro �pos de produtos, a saber:

Textos, na forma de relatórios, memoriais, especificações e outros;

Documentação fotográfica;

Documentação Iconográfica e;

Representações gráficas.

7.1     Textos: Deverão ser apresentados em meio digital, extensão pdf contendo:

Iden�ficação do projeto/intervenção;

Iden�ficação da etapa do projeto;

Local e endereço da intervenção;

Nome do autor / equipe do projeto;

Assinatura dos autores;

Data da elaboração do projeto

7.2    Documentação Fotográfica: As fotografias deverão ser apresentadas em fichas individuais, em meio digital, extensão pdf, com os comentários julgados
per�nentes. Deverão conter ainda:

planta esquemá�ca com a indicação do ponto de tomada e ângulo da foto; 

número de ordem e número total das fotos;

autor da foto;

número da pose e nega�vo;

data, nome e local da foto; - fontes, em caso de reprodução.

Outras fotografias poderão estar con�das no corpo dos textos, relacionadas a algum comentário ou análise.  

7.3     Documentação Iconográfica: Pela diversidade de sua natureza, poderão ser apresentadas de diferentes maneiras: reproduções digitais incorporadas ao
corpo do texto; reproduções fotográficas, xerográficas e heliográficas, dispostas em anexos, ou outras. Em qualquer forma de apresentação, deverá ser
iden�ficada a fonte, a data do documento iconográfico, quando possível e comentários julgados per�nentes.

7.3.1     Peças Gráficas

7.3.1.1     Especificações e Formato: Os projetos deverão ser apresentados em meio digital, extensão editável (dwg) e pdf, obrigatoriamente nos seguintes
formatos:

A4 = 210 x 297mm

A3 = 297 x 420mm

A2 = 420 x 594mm

A1 = 594 x 841mm

A0 = 841 x 1189mm

7.3.1.2     Carimbo: Todas as pranchas serão iden�ficadas por meio de carimbos, no canto inferior direito, devendo seguir o modelo disponibilizado pela SETUR
em duas versões, uma para apresentação dos projetos de aprovação e outra para os projetos apresentados em formato A4, execu�vos ou detalhados após
aprovação.

 

8     AUTORIA DOS DOCUMENTOS DE PROJETO E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

 

https://sei.iphan.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?yPDszXhdoNcWQHJaQlHJmJIqCNXRK_Sh2SMdn1U-tzPRRRe0oT6NZLoaSznDqu135jBgC78TUJ5XmFbIudZxF6eyQbF6tM6bBw7CMkVvos3IJDNwyeYVBqueraerEtz8#_ftnref1
http://www.monumenta.gov.br/a%C3%A7%C3%B5es%20e%20projetos/cole%C3%A7%C3%A3o%20manuais%20t%C3%A9cnicos/
https://sei.iphan.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?yPDszXhdoNcWQHJaQlHJmJIqCNXRK_Sh2SMdn1U-tzPRRRe0oT6NZLoaSznDqu135jBgC78TUJ5XmFbIudZxF6eyQbF6tM6bBw7CMkVvos3IJDNwyeYVBqueraerEtz8#_ftnref2
https://sei.iphan.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?yPDszXhdoNcWQHJaQlHJmJIqCNXRK_Sh2SMdn1U-tzPRRRe0oT6NZLoaSznDqu135jBgC78TUJ5XmFbIudZxF6eyQbF6tM6bBw7CMkVvos3IJDNwyeYVBqueraerEtz8#_ftnref3
https://sei.iphan.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?yPDszXhdoNcWQHJaQlHJmJIqCNXRK_Sh2SMdn1U-tzPRRRe0oT6NZLoaSznDqu135jBgC78TUJ5XmFbIudZxF6eyQbF6tM6bBw7CMkVvos3IJDNwyeYVBqueraerEtz8#_ftnref4
http://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/orientacoes-para-elaboracao-de-planilhas-orcamentarias-de-obras-publicas.htm
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8.1     A verificação da responsabilidade técnica será orientada pelas Leis nº 5.194/1966 e nº 12.378/2010, Lei 9.610/98, além das Resoluções 67 (Direito Autoral)
e 51 (Atribuições de A�vidades de Arquiteto), ambas do do CAU BR.

8.2     Para efeitos de registro do vínculo entre os Autores dos projetos técnicos e a Contratante, deverá ser providenciado o Registro de Responsabilidade Técnica
– RRT no CAU para Arquitetos, e Anotação de Responsabilidade Técnica – ART no CREA, para engenheiros, rela�vo a cada projeto bem como a assinatura dos
responsáveis em todos os documentos fornecidos no âmbito dos produtos contratados.

8.3     Os orçamentos deverão ser elaborados por profissional de nível universitário com registro no CREA ou no CAU e deverão atender a norma�zação e
legislação vigentes. Deve-e providenciar também a devida Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica pelos orçamentos elaborados.

8.4     Os autores dos projetos técnicos, estudos e relatórios, devem fornecer um produto de qualidade e que atenda aos requisitos da Lei das Licitações. Caso
contrário, o projeto não será aceito pelo representante da Administração e as correções necessárias deverão ser efetuadas sem ônus para o órgão contratante.
Devem atender a Norma de Desempenho: ABNT 15550, nos casos aplicáveis.

8.5     Os autores dos projetos deverão assinar todas as peças gráficas, memoriais, especificações, relatórios entre outros, mencionando o número de sua
inscrição do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou outro órgão de classe, conforme o caso. A
responsabilidade técnica engloba todas as normas es�puladas pelo órgão controlador da a�vidade profissional e demais legislações vigentes.

8.6     Todos os documentos de projeto serão emi�dos na Revisão 0 (zero) para verificação e comentários da SETUR, que liberará o documento com comentários
para que os autores dos projetos procedam as devidas e necessárias correções à completude do projeto, dentro dos padrões de qualidade e sem ônus para o
contratante.

 

9         DA NORMATIZAÇÃO TÉCNICA

 

9.1        Os projetos deverão estar de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e  demais instrumentos norma�vos per�nentes a
cada disciplina;

9.2        Deverão ser observadas as exigências norma�vas específicas de Órgãos Públicos e Concessionárias, tais como SEDUH/DF, SECEC/DF, SEMA/DF, IBRAM/DF
NOVACAP, DETRAN, CEB, CAESB, CBM-DF, IPHAN, RA I, etc., caso sejam per�nentes;

9.3        Os serviços deverão ser realizados de acordo com o Decreto nº 19.045 de 20 de fevereiro de 19981 e regulamentado pela Instrução Norma�va Técnica –
INTC nº 2/982, que dispõe sobre os procedimentos para apresentação de projetos, e ainda, segundo o Sistema Cartográfico do Distrito Federal – SICAD/SIRGAS
2000, de referência obrigatória para os trabalhos deste Termo de Referência;

9.4        Os projetos execu�vos deverão ser elaborados conforme o Código de Obras e Edificações do DF – COE/DF vigente;

9.5        Os projetos deverão ser aprovados e licenciados nos órgãos competentes conforme legislação vigente.

 

10        DOS PREÇOS

10.1        Tendo em vista que a Secretaria de Estado de Turismo não dispõe em seu quadro de Engenheiros ou Arquitetos, se faz necessária a contratação destes
projetos. Vale lembrar que o recurso a ser empregado para esta contratação veio de emenda parlamentar, onde o responsável pelo recurso apoia o pleito em
questão.

10.2         De acordo com os parâmetros delineados no Decreto Distrital n. 39.453/2018, vinculante para os órgãos da Administração Direta e Indireta do Distrito
Federal, ou ainda a tabela SINAPI (referência u�lizada e recomendada pelo TCDF, conforme, por exemplo, Decisão nº 3394/2017: "O Tribunal, por unanimidade,
de acordo com o voto do Relator, decidiu: (...);

IV – determinar às administrações regionais que, nos processos de contratações de obras e serviços de engenharia:

c) cuidem para que os custos unitários do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia sejam menores ou iguais às referências correspondentes
nos sistemas SINAPI e SICRO, podendo-se adotar outras tabelas de preços oficiais no caso de incompa�bilidade comprovada de adoção dos referidos sistemas, e,
em úl�mo caso, u�lizar-se de pesquisas de mercado, mediante a juntada de documentação comprobatória no respec�vo processo administra�vo").

10.3        Nesse curso é parte integrante deste termo de referência a Es�ma�va de Custo e Orçamento Casa do Artesão de Planal�na (74724264) onde os custos
foram elaborados seguindo os custos con�dos na tabele SINAPI com referência de Outubro de 2021, elaborada pelo Assessor especial Cássio Lincoln dos Santos
Ba�sta, Matrícula 275.4568, com cer�ficação de engenheiro Civil inscrito sob carteira CREA Nº 24.269/D-DF a qual se segue:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

SERVIÇO: PROJETOS DE ENGENHARIA PARA
RESTAURO   SINAPI-10/2021: NÃO

DESONERADO   

LOCAL: CASA DO ARTESÃO DE PLANALTINA   HORISTA: 110,14%   
    MENSALISTA: 70,03%   

PLANILHA DE SERVIÇOS
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UN QUANT.  VALOR  VALOR TOTAL

1  PROJETO DE ARQUITETURA     R$               
51.057,90

1.1 93570 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 3,00  R$   
17.019,30

 R$               
51.057,90

3  PROJETO ELÉTRICO / SPDA     R$               
13.106,40

3.1 91677 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 120,00  R$         

109,22
 R$               
13.106,40

4  PROJETO HIDRÁULICO / HIDROSSANITÁRIO / PROJETO DE
ÁGUAS PLUVIAIS     R$               

26.116,62

4.1 91678 ENGENHEIRO SANITARISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 120,00  R$         

100,89
 R$               
12.106,80

4.2 93561 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES MÊS 3,00  R$      

4.669,94
 R$               
14.009,82

5  PROJETO ESTRUTURAL / FUNDAÇÃO     R$               
55.848,90

5.1 100320 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES MÊS 3,00  R$   

18.616,30
 R$               
55.848,90
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  TOTAL DAS ETAPAS     R$             
146.129,82

       

  B.D.I  24,13%   R$               
35.261,13

       

  TOTAL GERAL     R$             
181.390,9

 

11        DA HABILITAÇÃO TÉCNICA

11.1         Para sua habilitação nesta contratação, a empresa deverá apresentar os seguintes documentos:

 11.1.1        Cer�dão atualizada de registro da empresa, expedida pelo CREA ou CAU, na forma da Lei 5194/66, com habilitação no ramo de a�vidade de
engenharia ou arquitetura e com indicação do objeto social compa�vel com a presente contratação;

 11.1.2        Cer�dão de registro do responsável técnico na área de engenharia ou arquitetura, atualizada, expedida ou visada pelo CREA ou CAU;

 11.1.3        Apresentar no mínimo 1 (um) atestado(s) de capacidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU da região onde o(s) serviço(s) foi/foram
executado(s), acompanhado(s) da(s) respec�va(s) Cer�dão(ões) de Acerto Técnico – CAT, expedida(s) por tais Conselhos, que comprove expressamente que o
responsável técnico tenha executado para órgão ou en�dade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou
ainda, para empresas privadas, serviços rela�vos a Projetos de Engenharia ou congêneres, que contemplem projetos de elétrica, hidráulica e arquitetônico com
exper�se em restauro e recuperação de equipamentos históricos/culturais. 

 11.1.4        Atestado(s) de Capacidade Técnica (declaração ou cer�dão) fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando o desempenho
da licitante em contrato per�nente e compa�vel em caracterís�cas, quan�dades e prazos com o objeto da licitação. A licitante poderá solicitar documentos de
habilitação complementares para atestar a capacidade técnica para execução plena do objeto a ser contratado.

11.1.5        Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor
significa�vo do objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação da execução de quan�ta�vos mínimos em obras ou serviços com caracterís�cas
semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado

 

12        DA VISTORIA

 

12.1         Às empresas interessadas serão facultadas a realização de visita às dependências dos imóveis expressos no objeto do presente, mediante agendamento
prévio, para esclarecimentos de dúvidas relacionadas ao objeto licitado, bem como para verificar todas as informações rela�vas à sua descrição, formalizando o
ato mediante protocolo de Declaração de Vistoria ou Renúncia, conforme ANEXO V - Edital 01/2021-SETUR. 

12.2         A visita poderá ser agendada junto aos servidores da Subsecretaria de Infraestrutura do Turismo – SUIT/SETUR/DF por meio dos telefones (61) 9 9376-
3699 ou (61) 9 9863-1178.

12.3         As licitantes não poderão alegar desconhecimento das caracterís�cas técnicas dos serviços, mesmo que optem por não vistoriar;

12.4         Será de responsabilidade da CONTRATADA a ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação das instalações, com vistas a
proteger o interesse da Administração na fase de execução do contrato.

 

13         DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 

13.1         A contratada deverá atender as exigências da Lei Distrital Nº 6.679/2020, no seguinte teor:

Art. 1º Todos os órgãos da Administração Pública direta, indireta e fundacional do Distrito Federal devem exigir das empresas vencedoras de
processos licitatórios permanentes a obras e serviços, inclusive de publicidade, como condição para assinatura de contrato, a comprovação
ou o compromisso de adoção de mecanismos para garan�r a equidade salarial entre homens e mulheres com o mesmo cargo, atribuições e
tempo de serviço, e com grau de instrução igual ou equivalente.
Art. 2º A empresa vencedora de processo licitatório deve comprovar documentalmente o cumprimento da exigência de equidade salarial
em seu quadro de funcionários no prazo de 5 dias, contado da publicação do resultado da licitação e prorrogável, jus�ficadamente, por
igual período e uma única vez, por meio de: I – documento assinado por contador responsável, contendo o nome de todos os funcionários e
respec�vos cargos, tempo de serviço, grau de instrução, raça declarada e remuneração; II – relatório sobre ações afirma�vas adotadas para
garan�r a igualdade de condições no ingresso e na ascensão profissional, e o combate às prá�cas discriminatórias, inclusive de raça, e à
ocorrência de assédios moral e sexual na empresa, pelo menos nas áreas de: a) polí�ca de bene�cios; b) recrutamento e seleção; c)
capacitação e treinamento. § 1º A empresa que não conte com mecanismos de garan�a de equidade salarial no ato do chamamento para
assinatura do contrato pode apresentar, no mesmo prazo estabelecido no caput, plano para adoção das ações elencadas no inciso II, ou
outras que visem ao alcance do mesmo obje�vo, com prazo para implantação de no máximo 90 dias. § 2º O plano para adoção das ações
afirma�vas apresentado pela empresa vencedora deve constar de cláusula do contrato a ser assinado com a Administração Pública, e o não
cumprimento dele enseja rescisão do contrato e demais consequências legais.

Art. 3º A exigência de que trata o art. 1º e os prazos para comprovação de seu atendimento devem constar dos editais de licitação
publicados pelos órgãos públicos do Distrito Federal.
Art. 4º A empresa vencedora de processo licitatório que não aceite as condições impostas por esta Lei fica impedida de assinar o respec�vo
termo de contrato, ficando a Administração Pública autorizada a convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-
lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade
com o ato convocatório, ou revogar a licitação, de acordo com o disposto pela Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

13.2         Dentre outras, inerentes à fiel execução do Contrato, caberá à CONTRATADA o cumprimento das seguintes obrigações:

13.2.1         Efetuar os serviços dentro das especificações e/ou condições constantes da Proposta Vencedora, conforme especificações técnicas e com observância
dos prazos previstos no Termo de Referencia, Edital e Contrato;

13.2.2         Executar diretamente o objeto, sem transferência de responsabilidades ou subcontratações não autorizadas pela CONTRATANTE;

13.2.3         Assinar o instrumento contratual no prazo de até 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da comunicação formal da Administração convocando para
esse fim;
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13.2.4         Aceitar a Fiscalização da CONTRATANTE, através de seus servidores/técnicos ou por terceiros, por este cons�tuído;

13.2.5         Atender prontamente todas as solicitações da SETUR/DF previstas neste Termo de Referência e outras estabelecidas no Contrato;

13.2.6          Arcar com os custos de todos os serviços e materiais necessários à elaboração do projeto, cujos valores deverão estar inclusos no preço total da
proposta;

13.2.7         Responsabilizar-se integralmente pelo objeto contratado, nas quan�dades e padrões estabelecidos, vindo a responder pelos danos causados
diretamente SETUR/DF  ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, nos termos da legislação vigente, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado, conforme determina o art. 70 da Lei nº 8.666/1993, especialmente no que se refere a prejuízos
causados por erros quan�ta�vos ou financeiros da planilha orçamentária elaborada pela CONTRATADA;

13.2.8         Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto deste Termo de Referência
como exposto no (art. 71 da Lei nº 8.666/1993), e ainda os encargos decorrentes da aprovação e licenciamento junto aos Órgãos próprios para execução dos
serviços contatados;

13.2.9         Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos necessários;

13.2.10         Não empregar menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como a não empregar menores de 16 anos em qualquer
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a par�r de 14 anos;

13.2.11         Manter durante toda a execução do contrato, em compa�bilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas no processo de contratação, conforme o inciso XIII, art. 55, da Lei nº 8.666/1993;

13.2.12         Na hipótese do inadimplemento do subitem anterior, a CONTRATADA será no�ficada, no prazo definido pela SETUR/DF, para regularizar a situação,
sob pena de rescisão do Contrato e além das penalidades previstas no Termo de Referência, no Instrumento do Contrato e/ou na Lei.

13.2.13         Manter sempre atualizados os seus dados cadastrais, alteração da cons�tuição social ou do estatuto, conforme o caso, principalmente em caso de
modificação de telefone, endereço eletrônico ou endereço �sico, sob pena de infração contratual;

13.2.14         Declarar expressamente que as planilhas orçamentárias estão em compa�bilidade com os quan�ta�vos e os custos constantes das referidas
planilhas com os quan�ta�vos do projeto.

13.2.15         Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital, neste Termo de Referência e outras previstas no contrato;

13.2.16         A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões, que se fizerem necessários no objeto
contratado, até 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, consoante o disposto no art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 8.666/93.

13.2.17         A contratada deverá responsabilizar-se por todas as autorizações e aprovações legais necessárias, junto dos órgãos e en�dades competentes.

13.3         É permi�da a subcontratação parcial para os projetos complementares, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato. É vedada a
subcontratação total do objeto do Contrato sob pena de rescisão contratual, conforme previsto no art. 72 c/c art. 78, VI, da Lei nº 8.666/93;. A subcontratação
parcial depende de autorização prévia por parte da contratante, à qual cabe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessárias
para a execução dos serviços, bem como verificar os demais requisitos de habilitação eventualmente aplicáveis, dentre elas a regularidade fiscal, trabalhista,
previdenciária (ar�gos 27 a 32 da Lei nº 8.666/1993).

13.4         Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar
a supervisão e a coordenação das a�vidades da subcontratada, bem como responder perante a contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

13.5         Para a conclusão de cada etapa, deverão ser entregues, os projetos e os cadernos com estudos, memoriais, especificações técnicas, planilhas de custos
e apresentação 3D em vídeo. Deverão ser entregues à fiscalização em papel sulfite e tamanhos adequados e em arquivos digitais (dwg para projetos, docx para
estudos e especificações e xlt para planilhas) em mídia digital (pen-drive).

 

14          DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

 14.1         Cabe à CONTRATANTE o cumprimento das seguintes obrigações:

  14.1.1         Nomear 01 (um) Gestor e 01 (um) Fiscal para executar o acompanhamento e a fiscalização do contrato a ser firmado, em conformidade com suas
competências e demais disposições legais, devendo observar, no mínimo, as atribuições expressamente previstas neste Termo de Referência;

  14.1.2         Acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento do objeto desta Contratação, solicitando à CONTRATADA todas as providências necessárias ao bom
andamento dos serviços, recusando ou sustando aqueles que não estejam em conformidade com as normas e especificações exigidas neste Termo de
Referência, parte integrante do Contrato a ser firmado com a licitante vencedora;

  14.1.3         Prestar todas as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, necessárias ao desenvolvimento do projeto;

  14.1.3.1         Caso a CONTRATANTE não detenha as informações necessárias, ficará à cargo da CONTRATADA adotar as medidas resolu�vas para o mesmo.

   14.1.4        No�ficar a CONTRATADA, quando da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

   14.1.5        Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, que estejam em desacordo com o presente Termo de
Referência e com o Contrato, para que sejam tomadas as providências com relação a quaisquer irregularidades;

   14.1.6         Efetuar o pagamento mediante comprovação da execução dos serviços correspondentes, no prazo e forma ajustados neste Termo de Referência e
no Contrato respec�vo;

   14.1.7        Cien�ficar a CONTRATADA sobre as normas internas vigentes rela�vas à segurança, inclusive aquelas a�nentes ao controle de acesso de pessoas e
veículos;

   14.1.8        Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permi�r o acesso de representantes, prepostos
ou empregados da CONTRATADA aos locais onde serão prestados os serviços, observadas as normas que disciplinam a segurança do patrimônio e das pessoas;

   14.1.9        Cumprir as demais obrigações constantes deste Termo de Referência, do instrumento convocatório e outras imposições previstas no Contrato.

 

  15        DA FISCALIZAÇÃO

  15.1        A CONTRATANTE designará servidor ou comissão de servidores para fiscalizar a execução contratual;

  15.2        Em caso de dúvidas quanto à interpretação da especificação e dos desenhos, deverá ser sempre consultada a fiscalização, sendo dessa o parecer
defini�vo a respeito dos assuntos abordados.

  15.3        A ação de fiscalização não exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais.

 

  16        DA ACEITAÇÃO DO OBJETO

  16.1        Em conformidade com  os ar�gos 73 a 76 da Lei nº 8.666/93, mediante recibo, os objetos deste contrato serão recebidos:
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  16.1.1        Provisoriamente, imediatamente após efetuada a entrega, para efeito de posterior verificação de sua conformidade;

16.1.1.1     O recebimento provisório se dará em até 180 (centos e oitenta) dias corridos, após a emissão da Ordem de Serviço;

  16.1.2        Defini�vamente, após aprovação da versão final do projeto, devidamente apreciado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural do Distrito
Federal - CONDEPAC.

 16.2        Após o recebimento provisório, a fiscalização avaliará as caracterís�cas de cada item. Estando em conformidade com o Conselho de Defesa do
Patrimônio Cultural do Distrito Federal - CONDEPAC, será efetuado o recebimento defini�vo.

 16.3        Se após o recebimento provisório constatar-se que o serviço foi executado em desacordo com o especificado, com defeito ou incompleto, a fiscalização
no�ficará por escrito a CONTRATADA, interrompendo-se os prazos de recebimento e ficando suspenso o pagamento até que seja sanada a irregularidade.

 16.4        Um representante da adjudicada será convocado para acompanhar o recebimento dos projetos, caso seja necessário.

 16.5         Os projetos entregues em desacordo com o especificado neste termo de referência no instrumento Convocatório, ou no contrato serão rejeitados
parcial ou totalmente conforme o caso, e a contratada será obrigada a subs�tuí-los dentro do prazo contratual, sob pena de ser considerada em atraso;

 16.6         A contratada ficará obrigada a refazer, a suas expensas, o(s) item(ns) que vier(em) a ser recusados;

 16.7         Quando a recusa for parcial, será estabelecido um prazo de 01 a 03 dias úteis para a subs�tuição da nota fiscal por outra contendo apenas os itens
aprovados pela fiscalização;

 16.8        A contratada deverá entregar todos os projetos solicitados através da nota de empenho / ordem de serviço, não havendo pagamento em caso de
entrega parcial até que ocorra o adimplemento total da obrigação;

 16.9         Em caso de entrega parcial, será enviado oficio para a contratada, informando o ocorrido, e considerar-se-à como inadimplemento contratual, tendo
em vista a não entrega de todos os itens solicitados;

 16.10         Se a nota fiscal não es�ver de acordo com o entregue, será estabelecido um prazo de 1 a 3 dias úteis para a subs�tuição da mesma por outra
contendo apenas os itens recebidos;

 16.11        Os valores das notas fiscais deverão ser os mesmos consignados na nota de empenho, sem o que não será liberado o respec�vo pagamento. Em caso
de divergência será estabelecido um prazo de 1 a 3 dias úteis para a contratada fazer a subs�tuição.

 16.12        Mesmo após o aceite dos projetos, caso comprove alguma irregularidade ou incoerência, a contratada compromete-se a promover as alterações e
adequações necessárias.

 

 17        DA PROPRIEDADE

 17.1        A CONTRATADA cederá à Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal, nos termos do ar�go 111, da Lei nº 8.666/93, o direito patrimonial e a
propriedade intelectual dos projetos desenvolvidos e resultados produzidos decorrentes desta licitação, em caráter defini�vo, irrevogável e irretratável,
entendendo-se por resultados quaisquer estudos, relatórios, descrições técnicas, protó�pos, dados, esquemas, plantas, desenhos, diagramas, roteiros, tutoriais,
fontes dos códigos dos programas em qualquer mídia, páginas na Intranet e Internet e qualquer outra documentação produzida no escopo da presente
contratação, em papel ou em mídia eletrônica.

  17.2        A SETUR/DF poderá, a seu critério, compar�lhar e/ou ceder o direito patrimonial e a propriedade intelectual dos projetos desenvolvidos e resultados
produzidos decorrentes desta licitação.

 

 18        DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

 18.1        As disposições constantes neste Instrumento foram elaboradas com base em espécies norma�vas diversas:

 18.1.1      Decretos Distritais nº 26.851/2006; 32.598/2010; 32.767/2011; 36.520/2015; 39.453/2018; 35053/2013.

 18.1.2     Decreto-Lei nº 25/1937.

 18.1.3     Leis Federais nº  8.666/1993; 11.771/2008.

 18.1.4     Lei Complementar nº 123/2006.

 

19     DO FATURAMENTO E PAGAMENTO

 

19.1     O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, contados a par�r da data de apresentação da Nota Fiscal, desde que o documento de cobrança esteja em
condições de liquidação de pagamento, de acordo com o Decreto nº 32.598 que estabelece as Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e
Contabilidade do DF.

19.2     Para o recebimento a empresa deverá comprovar sua regularidade por meio dos seguintes documentos, em plena validade:

19.2.1     Cer�dão Nega�va de Débitos Rela�vos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros;

19.2.2     Cer�ficado de Regularidade do Fundo de Garan�a por Tempo de Serviço – FGTS;

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

19.2.4     Cer�dão Nega�va de Débitos Trabalhistas – CNDT.

19.3     O pagamento está condicionado ao atesto na nota fiscal, pelo Executor do Contrato ou Comissão Executora, que representa a aceitação e regularidade
dos equipamentos e preços constantes na nota fiscal;

19.4     O pagamento ou a liquidação do valor contratado por parte da CONTRATANTE não isentará a CONTRATADA de suas obrigações e responsabilidades pelos
serviços executados.

19.5     A Contratada deverá entregar à Contratante a nota fiscal devidamente preenchida e, se optante do SIMPLES, o Termo de Opção, conforme legislação
per�nente;

19.6     As empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal com créditos de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) terão seus pagamentos
feitos exclusivamente mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário, junto ao Banco de Brasília S/A – BRB. Para tanto deverão apresentar o
número da conta corrente e agência para a efe�va dos créditos, conforme estabelecido no Decreto nº 32.767, de 17 de fevereiro de 2011;

 

20      DAS SANÇÕES

20.1     Caso a CONTRATADA não cumpra integralmente ou em parte as obrigações contratuais assumidas, garan�da a prévia e ampla defesa, estará sujeita às
sanções previstas no Decreto nº 26.851 de 30 de maio de 2006, e, subsidiariamente, às previstas na Lei Federal nº  8.666/93.
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20.2     Ocorrendo atraso injus�ficado na entrega do objeto, será imposta multa à Contratada, sobre o valor do objeto entregue com atraso, de acordo com a
seguinte tabela:

DIAS DE ATRASO ÍNDICE DE MULTA DIAS DE ATRASO ÍNDICE DE MULTA DIAS DE ATRASO ÍNDICE DE MULTA
1 A 10 1,00% 11 A 20 3,00% 21 A 30 6,00%

A PARTIR DE 31 DIAS 10,00%  

 

21     DISPOSIÇÕES GERAIS

21.1     O CONTRATANTE não aceitará, sob pretexto algum, a transferência de responsabilidade da CONTRATADA para outras en�dades, sejam fabricantes,
fornecedores, técnicos ou quaisquer outros.

21.2     É de responsabilidade da PROPONENTE o conhecimento das caracterís�cas dos elementos relacionados neste termo. Havendo qualquer dúvida a respeito
da especificação ou do objeto, entrar em contato com a Subsecretaria de Infraestrutura do Turismo – SUIT/SETUR/DF por meio dos telefones (61) 9 9376-3699
ou (61) 9 9863-1178.

21.3     A CONTRATADA será a única responsável por todos e quaisquer danos que seus empregados / prepostos venham a causar às instalações das unidades de
atendimento ao turista e/ou terceiros.

 

 

Atenciosamente,

 

CÁSSIO LINCOLN

Assessor Especial

Subsecretaria de Infraestrutura do Turismo

 

Aprovo o presente Termo de Referência sem ressalvas e encaminho o presente à Subsecretaria de Administração Geral - SUAG para as providências cabíveis. 

 

Atenciosamente,

 

ANEILTON VERAS

Subsecretária de Infraestrutura do Turismo

Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

EDITAL Nº 01/2021  

ANEXO II – ORÇAMENTO ESTIMATIVO

 

O custo aproximado do projeto em questão é es�mado um valor de aproximadamente R$181.390,95 (cento e oitenta e um mil trezentos e noventa reais e
noventa e cinco centavos), conforme documento de es�ma�va de Custo e de Orçamento da licitação constante no documento (SEI nº 74724264 ).

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO  

SERVIÇO: PROJETOS DE ENGENHARIA PARA RESTAURO  SINAPI-10/2021: NÃO DESONERADO  
LOCAL: CASA DO ARTESÃO DE PLANALTINA  HORISTA: 110,14%   

    MENSALISTA: 70,03%   
PLANILHA DE SERVIÇOS  

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UN QUANT. VALOR VALOR TOTAL %
1  PROJETO DE ARQUITETURA    R$ 51.057,90 34,94%

1.1 93570 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 3,00 R$ 17.019,30 R$ 51.057,90 34,94%
3  PROJETO ELÉTRICO / SPDA    R$ 13.106,40 8,97%

3.1 91677 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120,00 R$ 109,22 R$ 13.106,40 8,97%
4  PROJETO HIDRÁULICO / HIDROSSANITÁRIO / PROJETO DE ÁGUAS PLUVIAIS    R$ 26.116,62 17,87%

4.1 91678 ENGENHEIRO SANITARISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120,00 R$ 100,89 R$ 12.106,80 8,28%
4.2 93561 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 3,00 R$ 4.669,94 R$ 14.009,82 9,59%
5  PROJETO ESTRUTURAL / FUNDAÇÃO    R$ 55.848,90 38,22%

5.1 100320 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 3,00 R$ 18.616,30 R$ 55.848,90 38,22%
        
        
        
        
  TOTAL DAS ETAPAS    R$ 146.129,82 100,00%
        
  B.D.I  24,13%  R$ 35.261,13  
        
  TOTAL GERAL    R$ 181.390,95  

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

EDITAL Nº 01/2021  

ANEXO III - Cronograma Físico Financeiro Básico - GERAL
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Etapas

Execução Física Execução Financeira

Parcial (dias)
Acumulado

(dias)
Parcial Acumulado

Etapa 01 40 40   

Etapa 01-A 5 45 25% 25%

Etapa 02 30 75   

Etapa 02-A 5 80 19% 44%

Etapa 03 45 125   

Etapa 03-A 5 130 28% 72%

Etapa 04 45 175   

Etapa 04-A 5 180 28% 100%

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

EDITAL Nº 01/2021  

ANEXO IV

 –MINUTA DO CONTRATO

Minuta de Contrato de Prestação de Serviços nº _____/2021 – TOMADA DE PREÇOS/2021, nos termos do Padrão nº 01/2002.

Processo nº 04009-00000886/2021-69.

 

Cláusula Primeira – Das Partes

O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal, inscrita no CNPJ nº. 33.143.334/0001-73, com sede no Centro de Convenções
Ulysses Guimarães, SDC, Eixo Monumental, Lote 5, Ala Sul – 1º andar – CEP 70.070.350, Brasília/DF, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato
representada por ANALICE MARIA MARÇAL DE LIMA, brasileira, portadora do RG nº XXXXX SSP/XX, e inscrito no CPF nº 226.075.441-49, na qualidade de
Subsecretária de Administração Geral, com delegação de competência prevista no art. 3º, inc. X da Portaria nº 53, de 29 de novembro de 2019 publicado no
DODF nº 239, de 17/12/2019, e do outro lado ________________, doravante denominada Contratada, inscrito no CNPJ sob nº ________________, com sede
em _________, representada por ______________, brasileiro (a), portador (a) da Carteira de Iden�dade nº ________, inscrito no CPF sob o nº
_______________, na qualidade de Representante Legal.

Cláusula Segunda – Do Procedimento

O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Licitação nº 01/2021 na modalidade Tomada de Preços (XXXXX), menor preço, bem como Termo de
Referência (XXXX), proposta de preços (XXXXXX) e ditames da Lei nº 8.666 21.06.93 e correlatas.

Cláusula Terceira – Do Objeto

1. Contratação de empresa especializada para criação e desenvolvimento de projetos de engenharia e complementares, para o seguinte
espaço/equipamento turís�co:

Casa do artesão - Planal�na (St. Tradicional Q 53 - Planal�na, Brasília - DF);

O espaço possui aproximadamente 1477 m² de área do terreno, conforme apresentado na Proposta de Revitalização da Casa do Artesão (65889796).

1.1.1 O objeto está em conformidade com o  Termo de Referência (XXXXX) e Proposta (SEI XXX) que passam a integrar o presente Termo, independente de
transcrição.

Cláusula Quarta – Da Forma e Regime de Execução

O Contrato será executado de forma indireta, sob o regime de empreitada por preço global, segundo o disposto nos arts. 6º e 10º da Lei nº 8.666/93.

Cláusula Quinta – Do Valor

O valor total do contrato é de R$ XXXXXXX (_______), procedente do Orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei
Orçamentária Anual.

Cláusula Sexta – Da Dotação Orçamentária

6.1. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

I – Unidade Orçamentária: 09.108 - Administração Regional de Planal�na

II – Programa de Trabalho: 15.451.6209.1968.0058

III – Natureza da Despesa: 44.90.51

IV – Fonte de Recursos: 100 - Ordinário não vinculado

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

Cláusula Sé�ma – Do Pagamento

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

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

I. Cer�ficado de Regularidade do Fundo de Garan�a por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei
n.º 8.036/90);
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II. Prova de regularidade com a Fazenda Federal por meio da Cer�dão Conjunta Negava de Débitos rela�vos aos Tributos Federais, inclusive contribuições
previdenciárias, e à Dívida A�va da União, expedida pelo Ministério da Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil (Portaria Conjunta RFB/PGFN nº
1.751/2014);

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

IV. Cer�dão Nega�va de Débitos Trabalhistas - CNDT (em www.tst.gov.br), em cumprimento à Lei nº 12.440/2011. Visando comprovar a inexistência de débitos
inadimplidos perante a Jus�ça do Trabalho.

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

7.3.1. A nota fiscal deverá ser emi�da após aprovação da versão final do projeto, devidamente apreciado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural do
Distrito Federal - CONDEPAC.

7.4. Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administração, a parcela devida será atualizada monetariamente, desde o vencimento da
obrigação até a data do efe�vo pagamento de acordo com a variação “pro rata tempore” do IPCA;

7.5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação que lhe for imposta em virtude de penalidade ou
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso); e

7.6. As empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), terão seus pagamentos
feitos exclusivamente mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário junto ao Banco de Brasília S/A – BRB. Para tanto deverão apresentar o
número da conta corrente e da agência em que desejam receber seus créditos, de acordo com o Decreto n.º 32.767/2011;

7.6.1. Excluem-se do item 7.6:

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

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

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

7.7. O pagamento dar-se-á mediante emissão de Ordem Bancária – OB, junto ao Banco de Brasília S.A., em Brasília-DF, ou tratando-se de empresa de outro
Estado que não tenha filial ou representação no Distrito Federal, junto ao banco indicado, conforme Decreto nº 32.767/2011, no prazo de 30 (trinta) dias
corridos, contados a par�r da data de apresentação da Nota Fiscal, desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação de pagamento;

7.8. A retenção dos tributos não será efe�vada caso a contratada apresente junto com sua Nota Fiscal a comprovação de que ele é optante do Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte –SIMPLES;

7.9. Documentos de cobrança rejeitados por erros ou incorreções em seu preenchimento serão formalmente devolvidos à CONTRATADA, no prazo máximo de 5
(cinco) dias úteis contados da data de sua apresentação;

7.10. Os documentos de cobrança, escoimados das causas que mo�varam a rejeição, deverão ser reapresentados num prazo máximo de 2 (dois) dias úteis; e

7.11. 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.

prorrogáveis nos termos do art. 57, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93;

Parágrafo Único - A nota fiscal deverá ser emi�da após aprovação da versão final do projeto, devidamente apreciado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio
Cultural do Distrito Federal - CONDEPAC.

Cláusula Oitava – Do Prazo de Vigência

8.1. O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura, obtendo a eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do
Distrito Federal, prorrogáveis nos termos do art. 57, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93;

8.2. O prazo de execução do objeto contratual será de 180 (cento e oitenta) corridos, contados a par�r da emissão da Ordem de Serviço.

8.3. Os preços rela�vos ao presente Contrato são fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, contados da data de recebimento dos envelopes
(documentação e proposta de preços) no âmbito da Tomada de Preços nº 01/2021, de acordo com o art. 28 da Lei nº 9.069, de 29/06/1995.

8.3.1. Ultrapassado esse período, os mesmos poderão ser reajustados anualmente, nos termos da Lei nº 10.192, de 14/02/2001, adotando-se o Índice Nacional
da Construção Civil da Fundação Getúlio Vargas - INCC/FGV;

8.3.2. O marco inicial para contagem da periodicidade de 01 (um) ano, para efeito de reajuste será a data da apresentação da proposta.

Parágrafo Único - O objeto contratual será subme�do à apreciação do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural do Distrito Federal - CONDEPAC, conforme
Cláusula Décima Primeira, parágrafo único do presente instrumento. Caso haja necessidade de adequação, a Contratada disporá do prazo de até 30 (trinta)
dias para apresentar as devidas alterações, contados da data de requisição pela Contratante.

Cláusula Nona – Das garan�as

9.1. A garan�a para a execução do Contrato será prestada na forma de caução em dinheiro ou �tulos da dívida pública, seguro-garan�a ou fiança bancária,
devendo o valor da garan�a corresponder a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, conforme previsão constante do Edital.

9.2. O comprovante da garan�a contratual deverá ser apresentado pela CONTRATADA, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a
critério da CONTRATANTE, cotado da assinatura do contrato.

9.3. A garan�a, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de:

I - prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do Contrato;

II - prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa trabalhistas e previdenciárias ou dolo durante a execução do Contrato; e,

III- multas moratórias e puni�vas aplicadas pela Administração à CONTRATADA.

9.4. A modalidade seguro-garan�a somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria.

9.5. A garan�a em dinheiro deverá ser efetuada na Banco Regional de Brasília - BRB em conta específica com correção monetária, em favor do CONTRATANTE.

9.6. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garan�a acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato
por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento).

9.7. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de
suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666/1993.

9.8. O garan�dor não é parte para figurar em processo administra�vo instaurado pela CONTRATANTE com o obje�vo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à
CONTRATADA.

9.9. A garan�a será considerada ex�nta:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
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I - com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a �tulo de garan�a, acompanhada de
declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as cláusulas do Contrato; e

II - após o término da vigência do Contrato.

9.10. A CONTRATANTE executará a garan�a na forma prevista na legislação que rege a matéria.

9.11. A garan�a deve ter validade durante a execução do contrato, devendo ser renovada a cada prorrogação e complementada a cada alteração contratual que
implique em alteração do valor da contratação.

9.12. A garan�a deverá ser integralizada, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores ou quando houver
alteração para acréscimo de objeto.

9.13. A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garan�a na forma prevista neste Item.

Cláusula Décima – Das Obrigações e Responsabilidade do Contratante

10.1. O Distrito Federal responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável
nos casos de dolo e de culpa.

10.2. Para garan�r o cumprimento do presente Contrato, a CONTRATANTE se obriga a:

I - Nomear 01(um) Gestor e 01 (um) Fiscal para executar o acompanhamento e a fiscalização do contrato a ser firmado, em conformidade com suas
competências e demais disposições legais, devendo observar, no mínimo, as atribuições expressamente previstas no Termo de Referência e neste Contrato;

 II - Acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento do objeto desta Contratação, solicitando à CONTRATADA todas as providências necessárias ao bom
andamento dos serviços, recusando ou sustando aqueles que não estejam em conformidade com as normas e especificações exigidas no Termo de Referência e
no presente Contrato;

III - Prestar todas as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, necessárias ao desenvolvimento do projeto;

1. Caso a CONTRATANTE não detenha as informações necessárias, ficará à cargo da CONTRATADA adotar as medidas resolu�vas para o mesmo.

IV- No�ficar a CONTRATADA, quando da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

 V - Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, que estejam em desacordo com o Termo de Referência e com o
presente Contrato, para que sejam tomadas as providências com relação a quaisquer irregularidades;

 VI - Efetuar o pagamento mediante comprovação da execução dos serviços correspondentes, no prazo e forma ajustados no Termo de Referência e neste
Contrato;

 VII - Cien�ficar a CONTRATADA sobre as normas internas vigentes rela�vas à segurança, inclusive aquelas a�nentes ao controle de acesso de pessoas e veículos;

VIII - Cumprir as demais obrigações constantes do Termo de Referência, do instrumento convocatório e outras imposições previstas neste Contrato.

Cláusula Décima Primeira – Das Obrigações e Responsabilidades da Contratada

11.1. A CONTRATADA fica obrigada a apresentar, ao Distrito Federal:

I – até o quinto dia ú�l do mês subsequente, comprovante de recolhimento dos encargos previdenciários, resultantes da execução do Contrato;

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

11.2. Cons�tui obrigação da Contratada o pagamento dos salários e demais verbas decorrentes da prestação de serviço.

11.3. A CONTRATADA responderá pelos danos causados por seus agentes.

11.4. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compa�bilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.

11.5. Cons�tuem, ainda, obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste Contrato, no Termo de Referência e na legislação per�nente, as seguintes:

I - Efetuar os serviços dentro das especificações e/ou condições constantes da Proposta Vencedora, conforme especificações técnicas e com observância dos
prazos previstos no Termo de Referência, Edital e Contrato;

II - Executar diretamente o objeto, sem transferência de responsabilidades ou subcontratações não autorizadas pela CONTRATANTE;

III - Assinar o instrumento contratual no prazo de até 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da comunicação formal da Administração convocando para esse
fim;

IV - Aceitar a Fiscalização da CONTRATANTE, através de seus servidores/técnicos ou por terceiros, por este cons�tuído;

V - Atender prontamente todas as solicitações da SETUR/DF previstas no Termo de Referência e outras estabelecidas no Contrato;

VI - Fica expressamente proibido o uso de mão de obra infan�l, conforme preceitua a Lei Distrital nº 5.061, de 08/03/2013, sob pena de rescisão do Contrato e a
aplicação de multa, sem prejuízo das sanções legais cabíveis;

VII - Arcar com os custos de todos os serviços e materiais necessários à elaboração do projeto, cujos valores deverão estar inclusos no preço total da proposta;

VIII - Responsabilizar-se integralmente pelo objeto contratado, nas quan�dades e padrões estabelecidos, vindo a responder pelos danos causados diretamente à
SETUR/DF ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, nos termos da legislação vigente, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou
acompanhamento pelo órgão interessado, conforme determina o art. 70 da Lei nº 8.666/1993, especialmente no que se refere a prejuízos causados por erros
quan�ta�vos ou financeiros da planilha orçamentária elaborada pela CONTRATADA;

IX - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto deste Termo de Referência como
exposto no (art. 71 da Lei nº 8.666/1993), e ainda os encargos decorrentes da aprovação e licenciamento junto aos Órgãos próprios para execução dos serviços
contatados;

X - Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos necessários;

XI - Não empregar menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como a não empregar menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo
na condição de aprendiz, a par�r de 14 anos;

XII - Manter durante toda a execução do contrato, em compa�bilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas no processo de contratação, conforme o inciso XIII, art. 55, da Lei nº 8.666/1993;

XIII - Na hipótese do inadimplemento do subitem anterior, a CONTRATADA será no�ficada, no prazo definido pela SETUR/DF, para regularizar a situação, sob
pena de rescisão do Contrato e além das penalidades previstas no Termo de Referência, no Instrumento do Contrato e/ou na Lei.

XIV - Manter sempre atualizados os seus dados cadastrais, alteração da cons�tuição social ou do estatuto, conforme o caso, principalmente em caso de
modificação de telefone, endereço eletrônico ou endereço �sico, sob pena de infração contratual;

XV - Declarar expressamente que as planilhas orçamentárias estão em compa�bilidade com os quan�ta�vos e os custos constantes das referidas planilhas com
os quan�ta�vos do projeto.
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XVI - Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital, no Termo de Referência e no contrato;

XVII - A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões, que se fizerem necessários no objeto
contratado, até 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, consoante o disposto no art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 8.666/93.

XVIII - A CONTRATADA deverá responsabilizar-se por todas as autorizações e aprovações legais necessárias, junto dos órgãos e en�dades competentes.

11.6. É permi�da a subcontratação parcial para os projetos complementares, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato. É vedada a
subcontratação total do objeto da CONTRATADA sob pena de rescisão contratual, conforme previsto no art. 72 c/c art. 78, VI, da Lei nº 8.666/93. A
subcontratação parcial depende de autorização prévia por parte da contratante, à qual cabe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação
técnica necessárias para a execução dos serviços, bem como verificar os demais requisitos de habilitação eventualmente aplicáveis, dentre elas a regularidade
fiscal, trabalhista, previdenciária (ar�gos 27 a 32 da Lei nº 8.666/1993).

11.7. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisão e a coordenação das a�vidades da subcontratada, bem como responder perante a contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratação.

11.8. Para a conclusão de cada etapa, deverão ser entregues, os projetos e os cadernos com estudos, memoriais, especificações técnicas, planilhas de custos e
apresentação 3D em vídeo. Deverão ser entregues à fiscalização em papel sulfite e tamanhos adequados e em arquivos digitais (dwg para projetos, docx para
estudos e especificações e xlt para planilhas) em mídia digital (pen-drive).

11.9. A contratação prevista no Edital deve observar os critérios de sustentabilidade ambiental estabelecidos na Lei-DF 4.770, de 22/02/2012.

11.10. A empresa vencedora de processo licitatório deve comprovar documentalmente o cumprimento da exigência de equidade salarial em seu quadro de
funcionários no prazo de 5 dias, contado da publicação do resultado da licitação e prorrogável, jus�ficadamente, por igual período e uma única vez, nos termos
da Lei nº 6.679, de 24 de setembro de 2020.

11.11. Em obediência ao Decreto nº 41.536, de 01/12/2020, fica expressamente proibido, sob penas das normas legais, casos de perseguição e importunação no
ambiente de trabalho, seja moral ou sexual. 

11.12. É necessário que no projeto contemple todo o sistema constru�vo pensando na acessibilidade dentro e fora da edificação, devendo obedecer as
premissas expressas na ABNT NBR 9050/2020.

Parágrafo Único - O objeto do contrato será subme�do à análise do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural do Distrito Federal (CONDEPAC-DF),
obrigando a Contratada a realizar eventuais modificações necessárias à adequação do projeto, conforme disposto no art. 3º, V da Portaria nº 296, de 05 de
setembro de 2018.

Cláusula Décima Segunda – Da Alteração Contratual

12.1. A alteração do Contrato deverá ser processada mediante a celebração de Termo Adi�vo, com amparo no art. 65 da Lei nº 8.666/93, vedada a modificação
do objeto.

12.2. A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização financeira, prevista no Contrato, bem como o empenho de
dotações orçamentárias, suplementares, até o limite do respec�vo valor, dispensa a celebração de aditamento.

12.3. A CONTRATADA, em decorrência de aumento ou diminuição quan�ta�va do objeto licitado, e obedecendo-se as condições inicialmente previstas no
Contrato, ficará obrigada a aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários à execução dos serviços até o limite de 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado do Contrato.

12.4 Fica facultada, entretanto, a supressão além do limite acima estabelecido, mediante consenso entre os contratantes.

Cláusula Décima Terceira – Das Penalidades

13. O atraso injus�ficado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato sujeitará a CONTRATADA à multa, descontada da garan�a oferecida
ou judicialmente, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93, facultada ao Distrito Federal, em todo caso, a rescisão unilateral, bem como
inves�r-se, por meio de ação judicial, na posse de bens, alienar coisas, promover contratações para conclusão ou aperfeiçoamento de obras ou serviços.

13.1. Ficará impedido de licitar e contratar com o Distrito Federal, será descredenciado do SICAF pelo prazo de até 05 (cinco) anos, e será aplicada multa de até
10% (dez por cento) sobre o valor es�mado para a contratação, sem prejuízo das demais cominações legais, garan�dos o contraditório e a ampla defesa, o
licitante que:

I - não assinar o Contrato no prazo definido neste Edital, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

II - deixar de entregar documentação exigida neste Edital;

III - apresentar documentação falsa;

IV -  não man�ver a proposta;

V - comportar-se de modo inidôneo;

VI - fizer declaração falsa; ou

VII - cometer fraude fiscal.

13.2. Poderão, ainda, ser aplicadas as seguintes penalidades:         

13.2.1. As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações assumidas, garan�da a prévia defesa, estão sujeitas às seguintes sanções
em conformidade com o Decreto nº 26.851 de 30/05/2006 e alterações posteriores:

I - advertência;

II - multa; e        

III - suspensão temporária de par�cipação em licitação e impedimento de contratar com a Administração do Distrito Federal, por prazo não superior a 2 (dois)
anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta come�da.

a) para a licitante e/ou contratada através da modalidade pregão presencial ou eletrônico que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não
celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; a penalidade será aplicada por prazo não superior a 5 (cinco) anos, e a licitante e/ou contratada será
descredenciada do Sistema de Cadastro de Fornecedores, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, aplicadas e
dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta come�da;

b) para as licitantes nas demais modalidades de licitação previstas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a penalidade será aplicada por prazo não superior a 2
(dois) anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta come�da.

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os mo�vos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

13.2.2. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem anterior poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do
interessado, no respec�vo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
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13.3. Da Advertência

13.3.1. A advertência é o aviso por escrito, emi�do quando o licitante e/ou contratada descumprir qualquer obrigação, e será expedido:

I -  pela Subsecretaria de Licitações e Compras ou unidade equivalente, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório;
e

II - pelo ordenador de despesas do órgão contratante se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução contratual, entendida desde a recusa em
re�rar a nota de empenho ou assinar o contrato.

13.4. Da Multa

13.4.1. A multa é a sanção pecuniária que será imposta à contratada, pelo ordenador de despesas do órgão contratante, por atraso injus�ficado na entrega ou
execução do contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais:

I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado sobre o montante das parcelas
obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso,
sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30
(trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigação contratada;

III - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos
incisos I e II deste subitem;

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injus�ficada do adjudicatário em assinar o contrato ou re�rar o instrumento equivalente, dentro do prazo
estabelecido pela Administração, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/ nota de empenho,
calculado sobre a parte inadimplente; e

V - até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.

13.4.2. A multa será formalizada por simples apos�lamento contratual, na forma do art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666/93 e será executada após regular processo
administra�vo, oferecido à contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da no�ficação, nos termos do
§ 3 o do art. 86 da Lei nº 8.666/93, observada a seguinte ordem:

I - mediante desconto no valor da garan�a depositada do respec�vo contrato;

II - mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e

III - mediante procedimento administra�vo ou judicial de execução.

13.4.3. Se a multa aplicada for superior ao valor da garan�a prestada, além da perda desta, responderá à contratada pela sua diferença, devidamente atualizada
pelo Índice Geral de Preços Mercado (IGP-M) ou equivalente, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrados
judicialmente.

13.4.4. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a par�r do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do
contrato, se dia de expediente normal na repar�ção interessada, ou no primeiro dia ú�l seguinte.

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

I - o atraso não superior a 5 (cinco) dias; e

II - a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respec�vos custos de cobrança.

13.4.6. A multa poderá ser aplicada cumula�vamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da falta come�da, consoante o previsto do
subitem 13.1.2 e observado o princípio da proporcionalidade.

13.4.7. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverão ser cancelados e/ou rescindidos, exceto se houver jus�ficado interesse
da unidade contratante em admi�r atraso superior a 30 (trinta) dias, que será penalizado na forma do inciso II do 
subitem 13.3.1.

13.4.8.  A sanção pecuniária prevista no inciso IV do subitem 13.3.1 não se aplica nas hipóteses de rescisão contratual que não ensejam penalidades.

13.5. Da Suspensão

13.5.1. Suspensão temporária de par�cipação em licitação, e impedimento de contratar com a Administração do Distrito Federal:

a) para o licitante e/ou contratado através da modalidade pregão presencial ou eletrônico que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não
celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; a penalidade será aplicada por prazo não superior a 5 (cinco) anos, e o licitante e/ou contratado será
descredenciado do Sistema de Cadastro de Fornecedores, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, aplicadas e
dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta come�da;

b) para os licitantes nas demais modalidades de licitação previstas na Lei n. 8.666, de 1993, a penalidade será aplicada por prazo não superior a 2 (dois) anos, e
dosada segundo a natureza e a gravidade da falta come�da.

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os mo�vos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

Parágrafo único. As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste ar�go poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do
interessado, no respec�vo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

13.5.2. São competentes para aplicar a penalidade de suspensão:

I - a Subsecretaria de Licitações e Compras, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório; e

II - o ordenador de despesas do órgão contratante, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução contratual, entendida desde a recusa em
re�rar a nota de empenho ou assinar o contrato.

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

13.5.4. O prazo previsto no inciso IV poderá ser aumentado para até 05 (cinco) anos, quando as condutas ali previstas forem pra�cadas no âmbito dos
procedimentos derivados dos pregões.

13.6. Da Declaração de Inidoneidade

13.6.1. A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário de Estado ou autoridade equivalente do órgão de origem, à vista dos mo�vos informados na
instrução processual.

13.6.2. A declaração de inidoneidade prevista neste item 13.5 permanecerá em vigor enquanto perdurarem os mo�vos que determinaram a punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que a aplicou, e será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes de sua conduta e após decorrido o prazo da sanção.
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13.6.3 - A declaração de inidoneidade e/ou sua ex�nção será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, e seus efeitos serão extensivos a todos os
órgãos/en�dades subordinados ou vinculadas ao Poder Execu�vo do Distrito Federal, e à Administração Pública, consoante dispõe o art. 87, IV, da Lei nº 8.666,
de 1993.

13.7. Das Demais Penalidades

13.7.1. As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, ou que por quaisquer outros meios pra�carem atos irregulares ou
ilegalidades para obtenção no registro no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, administrado pela Subsecretaria de Licitações e Compras, estarão
sujeitas às seguintes penalidades:

I - suspensão temporária do cer�ficado de registro cadastral ou da obtenção do registro, por até 24 (vinte e quatro) meses, dependendo da natureza e da
gravidade dos fatos; e

II - declaração de inidoneidade, nos termos do subitem 13.6;

III - aplicam-se a este subitem as disposições do subitem 13.5.3 e 13.5.4.

13.7.2. As sanções previstas nos subitens 13.4 e 13.5 poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais que, em razão dos contratos regidos pelas Leis
Federais nº 8.666, de 1993:

I - tenham sofrido condenação defini�va por pra�carem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

II - tenham pra�cado atos ilícitos, visando frustrar os obje�vos da licitação; e

III -  demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos pra�cados.

13.8. Do Direito de Defesa

13.8.1. É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, a contar da ciência da respec�va no�ficação;

13.8.2. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que pra�cou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias
úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade;

13.8.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Capítulo, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecu�vos,
exceto quando for explicitamente disposto em contrário;

13.8.4. Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após o exaurimento da fase recursal, a aplicação da sanção será formalizada por despacho
mo�vado, cujo extrato deverá ser publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, devendo constar:

I - a origem e o número do processo em que foi proferido o despacho;

II - o prazo do impedimento para licitar e contratar;

III - o fundamento legal da sanção aplicada; e

IV - o nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro da Receita Federal.

13.8.5. Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, a autoridade competente para aplicação da sanção providenciará a
sua imediata divulgação no sí�o www.compras.df.gov.br, inclusive para o bloqueio da senha de acesso ao Sistema de Controle e Acompanhamento de Compra e
Licitações e Registro de Preços do Distrito Federal - e-compras, e aos demais sistemas eletrônicos de contratação man�dos por órgãos ou en�dades da
Administração Pública do Distrito Federal.

13.8.6. Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal as sanções aplicadas com fundamento nos subitens 13.3 e 13.4 deste
capítulo de penalidades, as quais se formalizam por meio de simples apos�lamento, na forma do art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666, de 1993.

13.9. Do Assentamento em Registros

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

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

13.10. Da Sujeição a Perdas e Danos

13.10.1. Independentemente das sanções legais cabíveis, regulamentadas pelo Decreto nº 26.851/06 e suas alterações, previstas neste edital, a licitante e/ou
contratada ficará sujeita, ainda, à composição das perdas e danos causados à Administração pelo descumprimento das obrigações licitatórias e/ou contratuais.

13.11. Disposições Complementares

13.11.1. As sanções previstas nos subitens 13.2, 13.3 e 13.4 do presente capítulo serão aplicadas pelo ordenador de despesas do órgão contratante.

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

Décima Quarta – Da Rescisão amigável

14.1. O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente, bastando, para tanto, manifestação escrita de uma das partes, com antecedência mínima de 60
(sessenta) dias, sem interrupção do curso normal da execução do Contrato, devendo ser precedida de autorização Cláusula escrita e fundamentada da
autoridade competente.

14.2. É inexistente qualquer possibilidade de transferência ao Distrito Federal de responsabilidade por encargos trabalhistas, fiscais, comerciais e/ou
previdenciários porventura inadimplidos pela empresa contratada, bem como a inexistência de formação de vínculo emprega�cio entre os empregados desta e a
Administração, nos termos do art. 71, § 1º da Lei nº 8.666/93. (Parecer 016/2015 PRCON/PGDF).

 Cláusula Décima Quinta – Da Rescisão

15.1. O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no respec�vo processo, observado o disposto no art. 78 da Lei nº
8.666/ 93, sujeitando-se a Contratada às conseqüências determinadas pelo art. 80 desse diploma legal, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

15.2. Os procedimentos de rescisão contratual, tanto os amigáveis, como os determinados por ato unilateral da CONTRATANTE, serão formalmente mo�vados,
asseguradas, à CONTRATADA, na segunda hipótese, a produção de contraditório e a dedução de ampla defesa, mediante prévia e comprovada in�mação da
intenção da CONTRATANTE para que, se o desejar, a CONTRATADA apresente defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados de seu recebimento e, em hipótese
de desacolhimento da defesa, interponha recurso hierárquico no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da in�mação da decisão rescisória.

15.3. Quanto à sua forma a rescisão poderá ser:

I - por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/1993.

II - amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração.

III - judicial, nos termos da legislação.

15.4. Ficam expressamente reconhecidos os  direitos  da  Administração,  em  caso  de  rescisão  administra�va  prevista  no  art.  77 da Lei nº 8.666/1993.

Cláusula Décima Sexta – Dos débitos para com a Fazenda Pública

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
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Os débitos da Contratada para com o Distrito Federal, decorrentes ou não do ajuste, serão inscritos em Dívida A�va e cobrados mediante execução na forma da
legislação per�nente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato.

Cláusula Décima Sé�ma – Do Executor do Contrato

O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal/SETUR, designará um Executor para o Contrato, que desempenhará as
atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil.

Cláusula Décima Oitava - Da Publicação e do Registro

A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na Imprensa Oficial, até o quinto dia ú�l do mês seguinte ao
de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data. 

Cláusula Décima Nona – Do Cumprimento aos Decretos 34.031/2012 e 5.448/2015

19.1. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, pelo telefone 0800-6449060 (Decreto nº 34.031,
de 12 de dezembro de 2012). (Parecer nº 330/2014-PROCAD/PGDF). 

19.2. Nos termos da Lei Distrital nº 5.448, de 12 de janeiro de 2015, é estritamente proibido o uso ou emprego de conteúdo discriminatório, rela�vo às
hipóteses previstas no art. 1º do mencionado diploma legal, podendo sua u�lização ensejar a rescisão do contrato e aplicação de multa, sem prejuízo de outras
sanções cabíveis. 

Cláusula Vigésima – Do Foro

Fica eleito o foro da circunscrição judiciária de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas rela�vas ao cumprimento do presente Contrato.

 

Brasília, _____ de ___________ de 2021

 

Pelo Distrito Federal:

 

 

ANALICE MARIA MARÇAL DE LIMA

Subsecretária de Administração Geral

 

Pela Contratada:

 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

CPF nº

Cargo

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

EDITAL Nº 01/2021  

ANEXO V – MODELOS DIVERSOS DE DECLARAÇÕES/PROCURAÇÃO OBRIGATÓRIAS

 

 

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO

 

À SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL – SETUR/DF

Prezado (a) Presidente da Comissão Permanente de Licitação,

 REF: Tomada de preços  n.º XX/2021

 

(Nome da empresa) ________________________ , inscrita no CNPJ sob o n.º _______________, com sede _____________________, delega e confere poderes
ao(à) Senhor(a) __________________, inscrito(a) no CPF sob o n.º _____________, RG n.º ___________________, domiciliado(a) na
______________________, para pra�car todos os atos necessários para representar esta Pessoa Jurídica no Processo Licitatório Tomada de Preços nº XX/2021
aberto e conduzido pela Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal, des�nado à contratação de empresa especializada para o desenvolvimento de
projetos de engenharia e complementares, para o equipamento turís�co chamado de Casa do Artesão – Planal�na, localizado no endereço Setor Tradicional Q
53 - Planal�na, Brasília – DF, podendo deliberar, em nome desta Licitante, sobre qualquer assunto que se apresente durante a licitação, inclusive interpor
recursos ou renunciar ao direito de interpô-los.

_________________, em ____ de _________________ de _______.

 

______________________________________________________________________

(Assinatura do representante legal da empresa)

 

 

MODELO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DO OBJETO DA LICITAÇÃO

 

À SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL – SETUR/DF

Prezado (a) Presidente da Comissão Permanente de Licitação,
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 REF: Tomada de preços  n.º XX/2021

 

 

(Nome da empresa)______________________________, inscrita no CNPJ sob nº _________________DECLARO a aceitação aos termos do Edital da Tomada de
Preços n°. XX/2021 da Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal, e de que �ve acesso a todas as condições, caracterís�cas rela�vas ao objeto da
referida licitação, que se des�na à contratação de empresa especializada para o desenvolvimento de projetos de engenharia e complementares, para o
equipamento turís�co chamado de Casa do Artesão – Planal�na, , localizado no endereço Setor Tradicional Q 53 - Planal�na, Brasília – DF, uma vez que tomou
conhecimento de todas as informações, bem como das condições locais para cumprimento das obrigações, objeto da Licitação, e dos termos do Edital e seus
Anexos, disponibilizados pelo Governo do Distrito Federal.

 

_________________, em ____ de _________________ de _______.

 

______________________________________________________________________

(Assinatura do representante legal da empresa)

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS

 

 À SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL – SETUR/DF

Prezado (a) Presidente da Comissão Permanente de Licitação,

 REF: Tomada de preços  n.º XX/2021

 

 (nome da empresa)____________, inscrita no CNPJ sob o n.º _________., sediada (endereço completo__________________ por intermédio de seu
representante legal, Sr(a)___________________, portador(a) da Cédula de Iden�dade n.º ___________ e do CPF n.º _____________, DECLARA, sob as penas da
lei, que até a presente data inexistem fatos impedi�vos para a sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores.

 

_________________, em ____ de _________________ de _______.

 

______________________________________________________________________

(Assinatura do representante legal da empresa)

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO NÃO EMPREGA MENORES

 

 À SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL – SETUR/DF

Prezado (a) Presidente da Comissão Permanente de Licitação,

 REF: Tomada de preços  n.º XX/2021

 

 (nome da empresa)____________, inscrita no CNPJ sob o n.º _________., sediada (endereço completo__________________ por intermédio de seu
representante legal, Sr(a)___________________, portador(a) da Cédula de Iden�dade n.º ___________ e do CPF n.º _____________, DECLARA, sob as penas da
lei, que, em cumprimento ao estabelecido no inciso V, do art. 27, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de
1999, não emprega menores de dezoito anos em trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, nem menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na
condição de aprendiz, a par�r de quatorze anos.

 

_________________, em ____ de _________________ de _______.

 

______________________________________________________________________

(Assinatura do representante legal da empresa)

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

 

 À SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL – SETUR/DF

Prezado (a) Presidente da Comissão Permanente de Licitação,

 REF: Tomada de preços  n.º XX/2021
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 (nome da empresa)____________, inscrita no CNPJ sob o n.º _________., sediada (endereço completo__________________ por intermédio de seu
representante legal, Sr(a)___________________, portador(a) da Cédula de Iden�dade n.º ___________ e do CPF n.º _____________, DECLARA, sob as penas da
lei, que elaborou a proposta de maneira independente.

 

_________________, em ____ de _________________ de _______.

 

______________________________________________________________________

(Assinatura do representante legal da empresa)

 

 

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

 

À SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL – SETUR/DF

Prezado (a) Presidente da Comissão Permanente de Licitação,

 REF: Tomada de preços  n.º XX/2021

 

(Nome da empresa)________________________________________, inscrita no CNPJ nº. _____________________, por intermédio de seu representante legal,
o(a) Sr.(a) _____________________________________, portador(a) da Carteira de Iden�dade nº. ________________ e do CPF nº. ______________________,
DECLARA, para fins de par�cipação na Licitação, modalidade Tomada de Preços nº XX/2021-, sob as sanções administra�vas cabíveis e sob as penas da Lei, que
esta empresa, na presente data é considerada:

(      ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do Ar�go 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006;

(          ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do Ar�go 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.

DECLARA ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do ar�go 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006.

 

_________________, em ____ de _________________ de _______.

 

______________________________________________________________________

(Assinatura do representante legal da empresa)

OBS.:

1) Assinalar com um “X” a condição da empresa.

 2) Esta declaração deverá ser entregue à CPL pelas empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e favorecido pelo previsto na
Lei Complementar nº. 123/2006.

 

 

MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS

 

 À SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL – SETUR/DF

Prezado (a) Presidente da Comissão Permanente de Licitação,

 REF: Tomada de preços  n.º XX/2021

 

 (nome da empresa)____________, inscrita no CNPJ sob o n.º _________., sediada (endereço completo__________________ por intermédio de seu
representante legal, Sr(a)___________________, portador(a) da Cédula de Iden�dade n.º ___________ e do CPF n.º _____________, DECLARA, que se
compromete em executar todos os projetos constantes no presente Edital nº XX/2021, bem ainda cumpre fielmente  com os ditames da Lei Distrital nº
4.770/2012.

 

_________________, em ____ de _________________ de _______.

 

______________________________________________________________________

(Assinatura do representante legal da empresa)

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO DOS DIRIGENTES, DIRETORES OU ADMINISTRADORES

 

(nome da empresa)____________, inscrita no CNPJ sob o n.º _______________, com sede _____________________, por intermédio de seu representante legal,
________________, inscrito no CPF sob o n.º _____________, RG n.º ___________________, domiciliado na ______________________, DECLARA, sob as
penas da lei, que não possui sócios, acionistas, dirigentes, integrantes de sua diretoria ou administradores que se encontrem no exercício de cargo, emprego ou
função pública, na Administração do Poder Execu�vo ou na Câmara Legisla�va do Governo do Distrito Federal.
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_________________, em ____ de _________________ de _______.

 

______________________________________________________________________

(Assinatura do representante legal da empresa)

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VEDAÇÃO AO NEPOTISMO

_______________________(nome da empresa)_______, CNPJ nº________________, sediada ___________ (endereço)__________, por intermédio de seu
representante legal infra-assinado, e para os fins da licitação na modalidade Tomada de Preços nº XX/2021, Processo SEI nº 04009-00000886/2021-69,
DECLARA, que a presente pessoa jurídica não possui administrador, proprietário ou sócio com poder de direção que tenha relação de parentesco com agente
público, que exerça cargo em comissão ou função de confiança, nos termos do Decreto Distrital nº 32.751/2011 e Decreto Distrital nº 39.978/2019.

 

DECLARAÇÃO DE VISTORIA DO IMÓVEL

 

 _______________________(nome da empresa)_______, CNPJ nº________________, sediada ___________ (endereço)__________, por intermédio de seu
representante legal infra-assinado, e para os fins da licitação na modalidade Tomada de Preços nº XX/2021, Processo SEI nº 04009-00000886/2021-69, DECLARA
expressamente que:

 Vistoriou no dia _______/_______/ 2021 o imóvel situado na ______________________________ (endereço completo), onde está instalada a Casa do Artesão
de Planal�na, estando ciente do estado de conservação do imóvel, áreas de risco e o que mais se fizer necessário para o desenvolvimento de projetos de
engenharia e complementares, não podendo em hipótese alguma alegar desconhecimento das peculiaridades porventura existentes, para efeitos de orçamento
e elaboração de planilhas, ou optamos pela não realização de vistoria assumindo inteiramente a responsabilidade ou consequências por essa omissão,
mantendo as garan�as que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa que represento.

 

_________________, em ____ de _________________ de _______.

 

______________________________________________________________________

(Assinatura do representante legal da empresa)

 

 

Todas as declarações constantes no Anexo V deverão ser apresentadas em papel �mbrado da empresa, assinada pelo responsável legal da empresa.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Comissão Permanente de Licitação, Portaria nº 87, de 10 de novembro de 2021 (DODF Nº 211,
pág. 31)

 

______________________________________________________________________
MATHEUS FELLIPE DE PAULA SILVA

Presidente
 

______________________________________________________________________
WANLEY FIGUEIREDO DE GIRÃO MAIA 

Membro
 

______________________________________________________________________
ANDREA SILVA

Membro
 

______________________________________________________________________
 

LETÍCIA DE MORAIS FURTADO
Membro

 

 

Documento assinado eletronicamente por LETÍCIA DE MORAIS FURTADO - Matr.0275419-3,
Membro da Comissão, em 26/11/2021, às 15:08, 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 MATHEUS FELLIPE DE PAULA SILVA - Matr.0279918-
9, Presidente da Comissão, em 26/11/2021, às 15:10, 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 ANDREA SILVA - Matr.0279934-0, Membro da
Comissão, em 26/11/2021, às 15:11, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro
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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= 75000148 código CRC= EB11A34D.
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