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CHAMAMENTO PÚBLICO 
 

FOI PRORROGADO O PRAZO PARA ENVIO DE PROPOSTA DE PREÇO DESTINADO A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM BOLO CONFEITADO PARA O 28º ANIVERSÁRIO DE 

SAMAMBAIA. 
1. DO OBJETO 

 

A Administração Regional de Samambaia, no uso de suas atribuições, decidiu prorrogar o 
prazo para o recebimento de Proposta do presente Chamamento que finalizaria dia 24 de 
setembro, para até o dia 15 de outubro de 2017 até as 23:59h. Será escolhida a Proposta de 
Preço mais Vantajoso (menor preço), para a contratação de Empresa especializada em 
Bolo Confeitado tipo Aniversário, destinado a comemoração de 28 anos do aniversário de 
Samambaia, a ser realizado dia 25 de outubro de 2017 no Canteiro Central 206/406 da 
Primeira Avenida Norte, Samambaia Norte, em frente ao Banco BRB, as 10hs da manhã. 

 

2. DO ENVIO DA PROPOSTA: 
 

 O prazo para o envio de propostas foi prorrogado até o dia 15 de outubro de 
2017 ás 23:59h, deverá ser enviado para o email: samambaia28anos@gmail.com. Ou 
entregue até o dia 13 de outubro de 2017 até as 18:00h no Protocolo desta Administração 
Regional. Deverá estar endereçado à Coordenação de Desenvolvimento – CODES. 

Com planilha de especificação dos serviços, quantidade, valor unitário, valor total e prazo de 
validade da proposta de no mínimo 60 dias, em envelope lacrado com os dizeres: 
Samambaia 28 anos. 

 

 Será aceita proposta até o Valor Total Estimado de R$ 7.983,36 

 

3. DO RESULTADO: 
 

 O Resultado será conhecido dia 17/10/2017, após ser conferida as propostas e 
documentações dos interessados. 

 
 A Proposta deve estar assinada em papel timbrado e acompanhada dos 

seguintes documentos de pessoa jurídica: 
 

 Prova de regularidade perante a Receita Federal; 
 Prova de regularidade perante a Secretaria da Fazenda do DF; 
 Certificado de regularidade do FGTS, expedido pela CEF; 
 Prova de regularidade para com a Previdência Social, expedida pelo INSS; 
 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, Justiça do Trabalho; 
 Cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 

mailto:samambaia28anos@gmail.com
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4. DO LOCAL E HORÁRIO 

O evento será realizado no seguinte local e período onde deverá ser entregue os serviços 

contratados: 
 

Região 

Administrativa 

Evento Períodos Horário Local Estimativa de 

Público 

 
 

 
RA XII 

Samambaia 

 

Corte do Bolo 

do 28º 

Aniversário de 

Samambaia 

 
 

 
25/10/2017 

 
 

 
10h 

Canteiro Central 
Da Primeira 

Avenida Norte 
na 206/406 
Samambaia 

Norte 
Em frente ao 

BRB 

 
Baseado no histórico 

dos últimos três 
eventos realizados, 

estima-se um 
público de até 2 mil 

pessoas no dia. 

 

5. PÚBLICO A SER BENEFICIADO 

O público-alvo a ser beneficiado por esta ação engloba a população de Samambaia e de 

regiões de seu entorno. 

A ação em questão é uma atividade para todas as faixas etárias, contemplando assim os 

públicos infantil, jovem e adulto. 

6. TABELA DE DESCRIÇÃO E QUANTITATIVO DE ITENS 
 
 

 

ITEM 
 

 
DESCRIÇÃO 

 
 

UNID 
MED 

 

QUNT. 
MED. 
APROXI 
MADA. 

TOTAL 
APROXI- 
MADO 

SOLICITA 
DO 

VALOR 
UNITÁRIO 

DO KG 
EXTIMADO 

R$ 

 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO 

R$ 

 
 
 
 
 

1 

BOLO TIPO ANIVERSÁRIO 
Bolo confeitado tipo aniversário 
com massa branca comum ou pão 
de ló. Recheio pode ser: creme 
branco, beijinho ou doce de leite, 
com frutas (ameixa, abacaxi ou 
morango). Cobertura Chantilly, 
decorado com acabamento. 

 

Contendo: 28 metros de 
comprimento, nas medidas 

mínima de 35cm a 50cm de 
largura; mínimo de 8cm de altura. 

 
 
 
 
 
 

KG 

 
 
 
 
 

 
252 
KG 

 
 
 
 
 
 

252 
KG 

 
 
 
 
 
 

31,68 

 
 
 
 
 
 

7.983,36 
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OBS: As mesas para suporte do bolo ficará por conta da CONTRATANTE, devendo a 

CONTRATADA entregar os serviços no local especificado. 

 
 

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
 

Região 

Administrativa 

Evento Montagem Execução Horário 

Montagem 

Local 

 

RA XII Samambaia 

Corte do Bolo 

do 28º 

Aniversário de 

Samambaia 

 

25/10/2017 

 
 

25/10/2017 

De 

7:00h ás 
9:30h 

Canteiro Central 
Da Primeira Avenida 
Norte na 206/406 
Samambaia Norte 

Em frente ao BRB 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 Da Contratada: 
 Os serviços contratados deverão ser realizados, exclusivamente, por profissionais 
qualificados e de acordo com as instruções. 
 Cabe à contratada providenciar a substituição, no prazo máximo de 1 (uma) hora, dos 
produtos defeituosos ou que não estejam atendendo às demandas do serviço ou dos 
organizadores. 
 O produto do serviço deverá estar disponível para ser entregue a partir das 07:00h do 
dia 25/10/2017 para que seja possível a logística até o local do evento, e a empresa 
contratada deverá dispor de profissional especializado para dar acabamento ao produto no 
local de montagem. 

a) Caso algum equipamento não funcione adequadamente deve ser substituído 
imediatamente sem comprometer a realização do evento, para todos os casos em que 
exija manutenção deve um técnico estar de plantão no local para realizá-lo. 

 responsabilizar-se pelo comportamento dos seus empregados e por quaisquer danos 
que estes ou seus prepostos venham porventura ocasionar ao CONTRATANTE, ou a terceiros, 
durante a execução dos serviços de entrega, instalação ou testes; 
 manter durante a vigência contratual, todas as condições que ensejaram a sua 
contratação; 
 manter seus empregados, durante o horário de prestação do serviço, quando nas 
dependências do CONTRATANTE, devidamente identificados mediante uso permanente de 
uniforme e crachá; 
 responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros 
decorrentes de sua comprovada culpa ou dolo na execução dos termos deste documento; 
 garantir e manter o sigilo comercial sobre toda e qualquer informação que vier a ter 
conhecimento durante a realização dos serviços; 
8.1.9. Permitir que a CONTRATANTE realize, por intermédio de servidor ou Comissão 
devidamente designada pela mesma, a fiscalização dos serviços; 
 Subsidiar a CONTRATANTE com informações necessárias ao fiel e integral 
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cumprimento contratual; 
 Comunicar à CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência que interfira na execução dos 
serviços; 
 Cumprir o SLA (Acordo do Nível de Serviço) entregando o objeto do presente 
processo no dia e horário especificados no item 4 e item 7; 
 Apresentar ART dos serviços que forem exigência dos órgãos de fiscalização e segurança; 

 

 A contratada deve ainda reunir as seguintes qualificações técnicas: 
a) Os serviços contratados deverão ser realizados, exclusivamente, por profissionais 
qualificados e de acordo com as instruções. 

 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
 Indicar o local onde deverá ser entregue o material; 
 Notificar a contratada de qualquer irregularidade encontrada no material; 
 Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária e 
Financeira estabelecidas pelo Governo do Distrito Federal. 

10. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

10.1.1 Local para entrega dos serviços ficará a critério da Administração Regional de Samambaia 

em datas constantes no Item 7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO do presente Projeto Básico. 

 Todos os serviços deverão ser entregues de acordo o que diz o quesito 8.1.3 Das Obriga- 

ções da Contratada, sem qualquer ônus adicional para o órgão contratante. 
a) Caso algum serviço não funcione adequadamente deve ser substituído 
imediatamente sem comprometer a realização do evento, para todos os casos em que 
exija manutenção deve um técnico estar de plantão no local para realizá-lo. 

 
11. DO PAGAMENTO: 
 O pagamento será de acordo com as normas de execução orçamentária. 

 O Órgão solicitante efetuará o pagamento relativo à Nota de Empenho/Contrato após o 
cumprimento da obrigação por parte da Contratada, devidamente atestado pelo setor 
competente. 
 O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias a contar da data do protocolo da 
Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente responsável pelo recebimento do 
material e/ou serviço. As empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal com créditos 
de valores iguais ou superiores a R$ 1.000,00 (um mil reais) os pagamentos serão feitos 
exclusivamente, mediante crédito em conta corrente em nome do beneficiário junto ao BRB 
- Banco Regional de Brasília S/A, em atendimento ao Decreto nº 17.733/96. 
1014. Empresa (s) de outro (s) Estado (s) que não tenham filiais ou representação no Distrito 
Federa poderá indicar conta corrente em outro banco, conforme Decreto nº 18.126/97. 

 
12 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
12.1 As despesas decorrentes da contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços para a confecção do Bolo Confeitado destinado a comemoração do 28º Aniversário 
de Samambaia na Região Administrativa de Samambaia DF, correrão à conta dos recursos 
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provenientes da ADMINISTRAÇAO REGIONAL DE SAMAMBAIA. O recurso estimado para a 
contratação do serviço é de R$ 7.983,36, conforme planilha de custos. 

 

13 - DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO: 
 São requisitos da proposta, sob pena de ser desconsiderada: 

a) estar escrita, em língua portuguesa, e não conter emendas, rasuras ou entrelinhas; 
b) Ser assinada por pessoa que detenha poderes para isso, cujo nome deverá constar 
claramente abaixo da assinatura, em carimbo ou datilografado, e ser rubricada nas folhas 
anteriores, quando houver; 
c) apresentar preço (s) unitário (s) e total, expressos em moeda nacional, referente ao 
objeto da contratação, incluídas todas as despesas com tributos incidentes e transporte; 
d) A proposta deverá conter prazo de validade no mínimo de 60 (trinta) dias. 
e) Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de 
Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Anexo XI da Portaria 
Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 2.5.2007), observado o disposto no art. 4º do Decreto nº 6.106, 
de 30.4.2007; 
f) Prova de Regularidade para com a Fazenda Nacional que deverá ser efetuada mediante 
Certidão Conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional, referente aos tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas 
administrados, conforme preconizado no artigo 1º do Decreto n.º 6.106/2007 
g) Comprovante de Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal – CEF, em 
validade, conforme alínea “a” do artigo 27 da Lei nº 8.036/90; 
h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Positiva com Efeitos de Negativa, 
emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho (em www.tst.jus.br), em cumprimento à Lei nº 
12.440/2011, visando a comprovação da inexistência de débitos inadimplidos perante a 
Justiça do Trabalho. 
i) Certidão Negativa de Débitos ou certidão positiva com efeito de negativa, emitida pela 
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, em plena validade, para as empresas 
com sede ou domicílio fora do Distrito Federal, que poderá ser obtida através do site 
www.fazenda.df.gov.br 
j) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
k) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado; 
l) Cópia da Cédula de Identidade do (s) titular (es); 
m) Cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 
n) Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente compatível em 
características com o objeto desta proposta, por intermédio da apresentação de Atestado (s) 
de Capacidade Técnica, fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado. 
14 - DAS CONDIÇOES: 
 A apresentação de proposta de acordo com as exigências neste instrumento 
estabelecida não gera direito à contratação da empresa que a oferecer. 
 A apresentação da proposta obriga a empresa proponente a sustentá-la durante o seu 
prazo de validade, a se subordinar às cláusulas aqui estabelecidas e ainda aos ditames da Lei 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 poderão ser solicitadas informações complementares ao objeto oferecido quando esta 
Administração entender necessário. 

http://www.fazenda.df.gov.br/
http://www.fazenda.df.gov.br/
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 Acatando a proposta que for mais vantajosa para a Administração, que 
procederá a aquisição que se regerá pelas cláusulas aqui dispostas 

 

15 - DAS PENALIDADES: 
 Das Espécies 
 – As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações 
assumidas, garantida a prévia defesa, estão sujeitas às seguintes sanções em conformidade 
com o Decreto nº 26.851, de 30/05/2006, publicado no DODF nº 103, de 31/05/2006, pg. 
05/07, alterado pelos Decretos nºs 26.993/2006, de 12/07/2006 e 27.069/2006, de 
14/08/2006: 
I - advertência; 
II - multa; e 
III - suspensão temporária de participação 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 cometida. 

a) Para a licitante e/ou contratada que, convocada dentro do prazo de validade de sua 
proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação 
falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; 

b) A penalidade será aplicada por prazo não superior a 5 (cinco) anos, e a licitante e/ou 
contratada será descredenciada do Sistema de Cadastro de Fornecedores, sem 
prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, 
aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida; 

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
 - 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 respectivo 
processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

15.2 - Da Advertência 
15.2.1 - A advertência é o aviso por escrito, emitido quando o licitante e/ou contratada 
descumprir qualquer obrigação, e será expedido: 
I - Pela SUBSECRETARIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS, 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 retirar a nota de 
empenho ou assinar o contrato. 

 - Da Multa 
 - A multa é a sanção pecuniária que será imposta à contratada, pelo ordenador de 
despesas do órgão contratante, por atraso injustificado na entrega ou execução do contrato, 
e será aplicada nos seguintes percentuais: 
I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou 
execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o 
limite de 9,9%, que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso; 
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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 valor 
correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional, e a critério do órgão 
contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias; 
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 injustificada do adjudicatário em assinar o 
contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela 
Administração, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusão do 
serviço, ou rescisão do contrato/ nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente; e 
V- 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento 
de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega. 

 - A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, 
§ 8º, da Lei nº 8.666/93 e será executada após regular processo administrativo, oferecido à 
contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do 
recebimento da notificação, nos termos do § 3 o do art. 86 da Lei nº 8.666/93, observada a 
seguinte ordem: 
I - mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato; 
II - mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e 
III - mediante procedimento administrativo ou judicial de execução. 
 – Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá à contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de 
Preços Mercado (IGP-M) ou equivalente, que será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou cobrados judicialmente. 
 - O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do 
dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, se dia de 
expediente normal na repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte. 
 - 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 
respectivos custos de cobrança. 
 - A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a 
natureza e a gravidade da falta cometida, consoante o previsto do subitem 11.1.2 e 
observado o princípio da proporcionalidade. 
 - Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverão ser 
cancelados e/ou rescindidos, exceto se houver justificado interesse da unidade contratante 
em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, que será penalizado na forma do inciso II do 
subitem 11.3.1. 
 - A sanção pecuniária prevista no inciso IV do subitem 11.3.1 não se aplica nas 
hipóteses de rescisão contratual que não ensejam penalidades. 

 - Da Suspensão 
 - A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar de 
licitação e de contratar com a Administração, e, se aplicada em decorrência de licitação na 
modalidade pregão, ainda suspende o registro cadastral da licitante e/ou contratada no 
Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, instituído pelo Decreto nº 25.966, de 23 de 
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junho de 2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, de 
acordo com os prazos a seguir: 
I - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, emitida pela 
SUBSECRETARIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS, a licitante e/ou contratada permanecer 
inadimplente; 
II - Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no 
edital, os documentos e anexos exigidos, quer por via fax ou internet, de forma provisória, 
ou, em original ou cópia autenticada, de forma definitiva; 
III - por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregão, convocada dentro do 
prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, ensejar o retardamento na 
execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato; e 
IV - Por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante: 
a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, 
objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto 
da licitação; 
b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e 
c) receber qualquer das multas previstas no subitem anterior e não efetuar o pagamento; 

 - 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 retirar a nota de 
empenho ou assinar o contrato. 
 - A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal. 
 - O prazo previsto no inciso IV poderá ser aumentado para até 05 (cinco) anos, 
quando as condutas ali previstas forem praticadas no âmbito dos procedimentos derivados 
dos pregões. 

 - Da Declaração de Inidoneidade 
 - A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário de Estado ou autoridade 
equivalente do órgão de origem, à vista dos motivos informados na instrução processual. 
 - A declaração de inidoneidade prevista neste item 8.5 permanecerá em vigor 
enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que a aplicou, e será concedida sempre que a 
contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes de sua conduta e após 
decorrido o prazo da sanção. 
 - A declaração de inidoneidade e/ou sua extinção será publicada no Diário Oficial do 
Distrito Federal, e seus efeitos serão extensivos a todos os órgãos/entidades subordinadas 
ou vinculadas ao Poder Executivo do Distrito Federal, e à Administração Pública, consoante 
dispõe o art. 87, IV, da Lei nº 8.666, de 1993. 

15.6 - Das Demais Penalidades 
15.6.1 - As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou 
falsificados, ou que por quaisquer outros meios praticarem atos irregulares ou ilegalidades 
para obtenção no registro no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, administrado 
pela SUBSECRETARIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 
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I - Suspensão temporária do certificado de registro cadastral ou da obtenção do registro, por 
até 24 (vinte e quatro) meses, dependendo da natureza e da gravidade dos fatos; 
II - Declaração de inidoneidade, nos termos do subitem 11.5; e 
III - Aplicam-se a este subitem as disposições do subitem 11.4.3 e 11.4.4. 
11.6.2 - As sanções previstas nos subitens 11.4 e 11.5 poderão também ser aplicadas às 
empresas ou profissionais que, em razão dos contratos regidos pelas Leis Federais n o s 
8.666, de 1993 ou 10.520, de 2002: 
I - Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 
II - Tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; e 
III - Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude 
de atos ilícitos praticados. 

 - Do Direito de Defesa 
 - É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penas de 
advertência, suspensão temporária ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da 
ciência da respectiva notificação. 
 - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato 
recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse 
mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser 
proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob 
pena de responsabilidade. 
 - 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 consecutivos, exceto quando for 
explicitamente disposto em contrário; 
 - Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após o exaurimento da 
fase recursal, a aplicação da sanção será formalizada por despacho motivado, cujo extrato 
deverá ser publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, devendo constar: 
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. 
 - Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, 
a autoridade competente para aplicação da sanção providenciará a sua imediata divulgação 
no sítio www.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 mantidos por órgãos 
ou entidades da Administração Pública do Distrito Federal. 
 - Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal as 
sanções aplicadas com fundamento nos subitens 11.2 e 11.3 deste capítulo de penalidades, 
as quais se formalizam por meio de simples apostilamento, na forma do art. 65, §8º, da Lei 
nº 8.666, de 1993. 

 - Do Assentamento em Registros 
 - Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa. 

http://www.compras.df.gov.br/
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 - As penalidades terão seus registros cancelados após o decurso do prazo do ato que 
as aplicou. 
15.9 - Da Sujeição a Perdas e Danos 
15.9.1 - 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. 
15.10 – Disposições Complementares 
15.10.1- As sanções previstas nos subitens 11.2, 11.3 e 11.4 do presente capítulo serão 
aplicadas pelo ordenador de despesas do órgão contratante. 
15.10.2 - Os prazos referidos neste capítulo só se iniciam e vencem em dia de expediente no 
órgão ou na entidade. 
16. DA FISCALIZAÇÃO: 
A Administração Regional de Samambaia designará comissão de servidores como executores 
dos serviços constantes do presente processo, de acordo com o previsto no Decreto 
32.598/2010 e as disposições da Lei nº 8.666/93. 
17 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
17.1 A Administração Regional de Samambaia reserva-se o direito de aceitar ou não a 
proposta, apresentada sem que isso gere direito a reclamação ou indenização de qualquer 
natureza por parte de qualquer firma interessada. 
17.2-Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos nesta Administração Regional Endereço 
Centro urbano quadra 302, sede administração de Samambaia – DF, e Informações através 
dos tel. nº (61) 3359-9300. 

 

Samambaia, 22 de setembro de 2017. 
Elaborado por: 

 

 

Jadiel Teles Neves 
Assessor Técnico 

 

À superior supervisão de: 
 

Andréa Aparecida Silva dos Santos 
Coordenadora de Desenvolvimento 

 
 

À superior aprovação de acordo com as disposições da Lei 8.666/93. 
 
 
 

Paulo Antônio da Silva 
Administrador Regional / RA-XII 


