
GOVERNO DO DISTRITO F'EDERAL

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E ITINANÇAS

POLfCIA MILITAR
GDF

DISTRITO FEDERAL

CONTRATO DE PRESTAÇÃ.O DE SERVrÇOS n.

0812020 - PMDF, nos termos do Padrão n.0412002.

Processo Sei n. 00054.0003068212019-12

CLÁUSULA PRIMEIRA - Das PaTtes

O DISTRITO FEDERAL, por meio de sua POLÍCh MILITAR, representado por

STÉFANO ENES [,OBÃO, Coronel QOPM, Chefe do Departamento de Logística e Finança, com

firlcro no Decreto Federal n.7.16512010, no Regimento Interno aprovado pela Portaria PMDF n.

78512012, e com fundamentação nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do

Distrìto Federal e a empresa TAGUAMO'|ORS AUTO PEÇAS E MOTORES UI'DA, doravante

clenominada Contratada, CNP.T n. 01 .412.845/0001-57, com sede na ADE, Conjunto 5, Lotes 26 e 27 ,

Águas Claras-f)F. CEP 71.987-180, Telefone/Fax: (61) 3399-9200, representada por ANTÔNIO

PEREIRA MARIZ FILHO, CPF n. 150.004.006-15, RG n.353.374, SSP/DF, na qualidade de Sócio.

de Pregão Eletrônico n. 2312018 e seus anexgs (Doc. Sei

E tempode açâo.

cLÁusuLA TERCEIRA - Do objeto

O Contrato tem por objeto a prestação de serviços de manutenção automotiva corretiva e

preventiva, para 08 (oito) veículos da linha Volkswagen, modelo Eurobus, adaptados para transporte

de tropa de choque, fora de garantia, à diesel, pertencentes à frota da Polícia Militar do Distrito Federal,

com fornecimento de materiais, acessórios e peças novas, originais, de primeiro uso, ou conjuntos

iguais ou similares superiores aos atualmente implementados nas viaturas, consoante especifica o Edital

25) e (Doc. Sei n.

36222372), que passam a integrar o presente Termo.
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CLÁUSULA SEGUNDA - Do Procedimento

O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico n.2312018-PMDF

(Doc. Sei n.29092425), da Proposta (Doc. Sei n.36222372) e da Lei Federal n.8.66611993.

Havendo irregularidacles neste instrumento, entl€ em contato conr a Ouvidol'ia de Combate a Colrtrpção, telefone:



CLÁUSULA QUARTA- Da Forma e Regime de Execução

4.1 - O Contrato será executado de forma indireta, sob o regime de empreitada por preço

r"rnitário, segunclo o disposto nos arts, 6 a 10 da Lei Federal n.8.66611993

4.2 - DAS ESPECIFTCAÇOES DOS SERVrÇOS

4.2'l - Os serviços compreendem a manutenção automotiva preventiva e corretiva,

abrangendo os serviços de: mecânica, elétrica, hidráulica, lanternagem em geral, funilaria e pintura

(corretiva, preventiva e estética), geometria/alinhamento, balanceamento (rodas dianteiras), vidraçaria,

capotaria e tapeçaria, cem fornecimento de materiais, acessórios e peças novas de primeiro uso, com

qualidade igual ou superior os originais. As intervenções também deverão ser extensivas aos

implementos instalados nas viaturas, dispositivos ativos e passivos próprios da especificação e

operação da viatura, da mesma fonna cleverão ser aplicadas, peças, partes ou conjuntos iguais ou

superiores aos originais instalados;

4,3 - Os serviços serão executados na oficina da CONTRATADA, conforme as

especificações a seguir:

4.3.1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA: Serviços de caráter revisional, em inrervalos

regulares de quilometragem ou período de tempo de utilização previsto nos manuais de manutenção

dos veículos, que compreendem basicamente a substituição de componentes de vida útil pré-

determinada, tais como: óleo, elementos de fìltro, correias, bicos injetores, lonas de freios e demais

itens necessários à manutenção preventiva, este tópico aplicado à plataforma veicular das viaturas que

é ado Volkswagen Modelo 9160 OD, extensivo aos implementos instalados nas viaturas objeto clesse

Projeto;

4.3.2 - MANUTENÇÄO CORRETIVA: São todos os serviços e reparos necessários à

correção dos defeitos ocorridos acidentalmente ou por desgaste prematuro, quebra ou defeito de

componentes e de peças, inclusive sendo aquelas manutenções necessárias à recuperação, incluem-se

a esse tópico os serviços de recuperação, reparos e substituições dos implementos instalados nas

viaturas;

4.4- SERVrÇOS MECÂNTCOS EM GERAL:

4.4.1 - Desmontagem, retíT:calreparo, montagem e ajuste de motores a combustão de baixa

e alta pressão movidos à diesel, quando necessário;

4.4.2 - Desmontagem, reparação, montagem e ajuste de cubos de roda, rodas, manutenção

e recllperação de ar-condicionado, alinhamentos, injetores de combustível mecânicos e/ou eletrônicos,

mangas e eixos de transmissão, bomba de combustível e outras, troca preventiva de óleos lubrificantes

s, câmbio mecânico, (caixa de mudança de marchas), freios, embreagem, rolamentos,

de arrefecimento (radiadores), válvulas, correias, diferencial (ais), distribuição,
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direção, engrenagens diversas, amortecedores, suspensão, feixe de molas, magnetos, mancais, suportes,
biela, pistões, enfim, todos, os serviços mecânicos e hidráulicos do veículo, inclusive, substituição de
materiais, peças e acessórios;

4.4.3 - Para fins de Atestado de Capacidade Técnica exigido, os itens 3.3.3.1 e 3.3,3.2 do
Edital, e serão considerados como parcelas de maior relevância, nos termos do inciso I do Artigo 30 da
Lei Federal n. 8.6661 1993;

4.s - sERVrÇOS ELÉTRTCOS E ELETRONICOS

4'5'l - Reparo e revisão de todo o sistema elétrico e eletrônico, com substituição de
lâmpadas, faróis, fusíveis, relés, fios e cabos elétricos, ignição eletrônica, bateria, alternador, motores
elétricos, terminais, conectores, módulos eletrônicos e demais itens necessários;

4'5.2 - Revisão e reparo dos sistemas de monitoramento de câmera de manobra;

4'5'3 - Revisão e reparo do coniunto de inversão de tensão para alimentação das tomadas
internas;

4.5.4 - Revisão dos sistemas de gerenciamento elétrico dos acionamentos pneumáticos,
eletroválvulas e relês de controle, de todos os sistemas eletropneumáticos;

4'5.5 - Reparo e revisão dos conjuntos de luzes estroboscópicas, e quando for o caso,
conjuntos sinalizadores de teto;

4'5'6 - As Inspeçãoo manutenção e substituição quando for o caso, para as baterias do
veículo;

4'5'7 - Revisão, reparo e manutenção do sistema de iluminação interno e externo do veículo;
4.5.8 - Revisão, reparo e manutenção das luzes indicadoras de localização, direção e

utilização de freios;

4.5.9 - Revisão, reparo e manutenção das luzes e dispositivos de controle do painel de
operação da plataforma veicular;

4'5.10 - Os serviços serão executados na oficina da CONTRATADA, conforme os itens a
segulr:

4.5.11- Revisão, reparo e manutenção das TV's digitais acopladas no interior dos carros;

4.6 - SERVrÇO DE AR CONDTCIONADO

4.6.1 - Inspeção, manutenção e reparo do sistema de ar condicionado do vão destinado ao

transporte de pessoal;

4.6.2 - Inspeção, manutenção e reparo do sistema de ar condicionado que serve ao motorista;
4.7 - SERVIÇOS DE CAPOTARTA /.rApEÇARrA

4'7.1 - Conserto, com fornecimento e colocação de forramentos, materiais e peças

manutenção e/ou reforma dos estofamentos, bem como para as cortinas internas dos
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veículos;

4.8 - SERVrÇO DE AR CONDTCTONADO

4.8.1 - Inspeção, manutenção e reparo do sistema de ar condicionado do vão destinado ao

transporte de pessoal;

4.8'2 - lnspeção, manutenção e reparo do sistema de ar condicionado que serve ao motorista;
4.I O - SERVIÇOS DE LANTERNAGEM/FUNILARIA E PINTURA

4.10.1 - Reparação de avarias na carroceria dos veículos, incluindo pintura, repintura,
polimento, se necessário, com substituição de materiais, peças e acessórios, devendo estas serem novas

de primeiro uso com qualidade igual ou superior as originais;

4'10.2 - Inspeção, reparação e manutenção na carroceria do veículo, nela incluídos os

pontos de conexão, soldas, articuladores, placas móveis, portas, eliminando trincas ou eventuais

rachaduras, seja elas provenientes de falha de material ou de resistência a impactos mecânicos sofridos
em operação ou acidentes de percurso viário;

4.10.3 - Inspeção, manutenção e reparação de todas as telas antecipadoras de impacto, seus

articuladores e travas quando for o caso;

4.n - sERVrÇO DE MANUTENÇÃO DE AR COMpRrMrDo.

4'1 l'1 - lnspeção, manutenção e troca de mangueiras quando for o caso, de todo o circuito
de ar comprimido do veículo, aqui consideradas as mangueiras flexíveis, rígidas, conexões e terminais
de acoplamento;

4.11.2 - Inspeção, manutenção e reparo dos cilindros pneumáticos que sejam alimentados

pelo sistema de ar comprimido;

4.11.3 - Inspeção, manutenção e reparo das cuícas de acionamento de freios, sejam elas

simples ou combinadas;

4.11.4 - Inspeção, manutenção e reparo dos reservatórios de ar comprimido destinados à

operação de freios e sistemas suplementares;

4'll'5 - Inspeção, manutenção e reparo das manetes e válvulas de freio de estacionamento

e de freio suplementar;

4.11'6 - Inspeção, manutenção e reparo das válvulas de comando do acionamento e

distribuição de ar para os freios do veículo;

4.11.7 - Inspeção e eliminação de fugas de ar comprimido (vazamentos);

4.11.8 - Inspeção, manutenção e substituição, quando for o caso da válvula secadora da

linha de ar comprimido para o sistema de freios;

4.11.9 - Inspeção, manutenção e reparo dos clispositivos de controle eletromecânicos que

entos dos cilindros pneumáticos instalados ou implementados nos veículos;
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4.12 - SERVrÇO DE ALTNHAMENTO E PNEUS

4'12.1- O serviço de alinhamento compreende: alinhamento de direção, cambagem, caster,

ajuste e reparação de amortecedores, molas e conjuntos da suspensão, desempeno do eixo traseiro e

alinhamento traseiro, conferência de geometria do veículo, inclusive com confrrmação de preservação

de orientação entre o alinhamento das rodas dianteiras e os eixos traseiros;

4'12.2 - Os serviços de pneus compreendem a conferência da calibragem dos pneus,

inspeção visual verificando danos e ação de perfuro cortantes nas bandas de rodagens, talões e laterais

dos pneus, também deverão ser observados os prazos de validade dos pneus, suas indicações de

desgaste e se houve quebra, escorrimento ou deslocamento de ronas;

4'12.3 - Pneus com protuberâncias provenientes de falhas, agentes externos ou sobre

pressão deverão ser substituídos;

4.12.4 - Os conjuntos dos montantes, buchas e articuladores da suspensão dianteiras

cleverão ser inspecionados e reparados quando apresentarem desgaste que impossibilite o correto

alinhamento do veículo;

4'12.5 - Inspecionar, manutenir e substituir quando houver necessidade, os pinos esféricos,

barra de direção e articuladores da direção;

4'12.6 - Inspecionar, manutenir e reparar quando houver necessidade, a caixa de direção

hidráulica e todo o circuito de envio, retorno e bombeamento do óleo hidráulico. eliminando

vazamentos e garantindo a correta pressão operacional;

4.12.7 - Inspecionar, manutenir e reparar quando houver necessidade, a coluna de direção

e sua conexão com o volante de direção, garantindo a integridade das cruzetas eixos fresados e demais

elementos acessórios a este conjunto;

4.13 - SERVIÇOS DE CARROCERTA E SUSPENSAO.

4'13.1 - Inspeção, manutenção e reparação dos chassis da plataforma veicular, realizando

controle de aperto dos parafusos de fìxação da carroceria, suspensão, molas, calços, cunhas e todas as

paftes e peças submetidas a esforços durante o deslocamento da viatura;

4.13.2 - Aplicação de graxa em todos os pontos de lubrifìcação que disponham de pinos

graxeiros, assim como naqueles que tiverem previsão no manual de montagem, uso e manutenção do

fabricante da plataforma veicular dos veículos;

4,14 - LAVAGEM GERAL, LIMPEZA INTERNA E ESPECÍFICA.

4.14.1 - Mensalmente realizar a lavagem geral das viaturas, nela consideradas todo o
exterior do veículo, caixas de rodas e chassis;

4,14.2 - Lubrificação pós lavagem de chassis;

4.14.3 -Limpeza interna de todo veículo;
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4.14.4 - Limpeza detalhada e específica dos conjuntos modulares de acionamento dos

implementos instalados na viatura;

4.14.5 - Realizar check-list de toda a viatura e clisponibilidade dos implementos instalados;

4.ts - DA RETTRADA E DEVOLUÇaO pO VEÍCULO

4.15'l - A Seção de Manutenção de Veículos do BPChoque, da Polícia Militar do Distrito
Federal (PMDF) entregará o veículo acompanhado de guia de encaminhamento em formulário próprio;

4 '15.2 - A terceira via do lormulário de encaminhamento ficarâem poder da SM/BpChoque.

A segunda via retornará ao BPChoque datada e carimbada e a primeira, após executado o serviço

devidamente aprovado, terá de ser restituída à SM/BPChoque com as notas fiscais dos serviços

realizados constando a relação das peças aplicadas e os respectivos valores;

4.15'3 - As intervenções terão seus prazos de execução contados a partir da aprovação da

proposta de serviços apresentada pela Contratante à Contratada, excetuando-se os casos em que a

Contratante já houver defìnido, diagnosticado e indicado em formulário adequado a intervenção e ftzer

a viatura comparecer à sede da contratante para execução imediata;

4'15.4 - Nos casos em que já houver a definição do serviço por parte da Contratante, ou

naqueles em que houver necessidade de avaliação técnica e posterior mensuração de serviços e peças

por parte da Contratada, a Contratada será previamente avisada para que prepare o local e condições

necessárias em suas instalações para recebimento dos veículos da Contratante;

4.15'5 - As intervenções de manutenção preventiva deverão ser executadas nos seguintes

prazos, contados em horas úteis, entendidas estas como as horas compreendidas entre 08h00 às 18h00

dos dias úteis, a partir da aprovação da proposta de serviços apresentada pela Contratante à Contratada:

4.15.6 - Manutenção preventiva semestral 20,4 horas;

4.15.7 - Manutenção preventiva anual: 20,4 horas; e

4.15.8 - O prazo paru a realização de serviços e reparos solicitados que não sejam

intervenções de manutenção preventiva, considerado em horas de dias úteis a contar da emissão de

ordem de serviço deverá ser:

4.15.8.1 - De no máximo 8 (oito) horas úteis:

4. 15.8.1.1 - Para pequenos serviços e reparos; e

4.15.8.1.2 -Para entrega de peças/acessórios existentes em estoque e que não demandem

mão de obra da Contratada;

4.15.8.2 - De no máximo 44 (quarenta e quatro) horas úteis:

4.15.8.2.1 - Para serviços e reparos de maior porte; e

4.15.8.2.2 - Para a entrega de peças/acessórios que não

estejam disponíveis no estoque da Contratada;

Setor de Áreas Isolaclas Sul, Quadra 04 -
MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
SAIS, Anexo clo Quarlel do Comando Ceral/Seção cle Contratos - DALF

CNPJ N " 08.942.61010001- l6 CEP 70.6 I0-200 - Telefones: (61) 3 I 90-5603 199983-9971
Havendo irregularidades neste instrumento, entle ern contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupção, no telefone; 0800-6449060.

{M
6



4.15.9 - Nas intervenções corretivas, com tempos e aplicações de partes e peças não

previstas nos quadros apresentados nesse Projeto Básico, será considerado como prazo médio para

intervenção a combinação do tempo médio para disponibilidade, de parte, peça, componente, conjunto

ou sistema necessário a intervenção; combinados com o tempo médio de reparação necessário, devendo

o tempo total de reparação ser acordado entre as partes;

4.15.10 - O tempo de execução dos serviços será fixado pela Contratante, em comllm

acordo com a Contratada, adotando-se como parâmetro, sequencialmente:

4.15.10.1 - A hora/homem relativa à serviços similares contemplados nas manutenções

preventivas:

4.15.10.2 - O tempo padrão de reparos contidos em "Tabelas Tempárias" que disponham

de serviços similares, apresentadas pela Contratada e empregadas no mercado; ou

4.15.10.3 - O tempo realde execução, aferido por preposto daAdministração;

4.l5.ll - O orçamento contendo os serviços a serem realizados e a relação de peças e/ou

acessórios a serem substituídos, deverá ser apresentado ao Chefe da Seção de Manutenção/BPChoque

no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contado a partir do recebimento da viatura, orçamento este

que deverá ser aprovado ou não em até 03 (três) dias úteis após o recebimento do referido documento;

4.15.12 - A execução do serviço ftcarâ condicionada à análise do Executor do Contrato

cluanto às condições contratuais, em especial no que se refere ao objeto a ser manutenido;

4.15.13 - No caso de não aprovação dos orçamentos, o veículo deverá ser restituído à Seção

de Manutenção/BPChoque no mesmo estado em que foi recebido pela contratada, com todas as peças

e acessórios montados, sem quaisquer ônus à PMDF, sempre observando os termos previstos neste

Projeto Básico;

4.15.14 - Após a conclusão dos serviços aprovados, deverão ser emitidas Notas Fiscais dos

serviços, detalhando a mão de obra e peças aplicadas, constando os abatimentos de preços por item,

concedidos por ocasião da licitação e da assinatura do contrato, respectivamente para cada serviço

executado;

4.15.15 - Os materiais, peças e/ou os acessórios a serem substituídos deverão ser novos,

com qualidade igual ou superior aos originais atendendo os padrões estabelecidos pela montadora;

4.15.16 - A empresa deverá garantir, no mínimo, para as peças fornecidas, 90 (noventa)

dias ou, se a maior, a periodicidade determinada pelo fàbricante;

4.15.17 - Preliminarmente aos serviços de capotaria, lanternagem e pintura, nos casos em

que não constem na tabela do fabricante e/ou tabela tempâria, será apresentado orçamento

discriminativo, contendo quantidade e preço, o qual será analisado pela Seção de

Manutenção/BPChoque que efetuará pesquisa em pelo menos 03 (três) outras empresas do ramo,
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inclusive em concessionária, devendo a contratada acatar o orçamento de menor valor. Os implementos,

blindagem e encanoçamento não possuem parâmetros tabelados para as intervenções;

4.15.18 - Para a realizaçáo dos serviços objeto do presente Projeto Básico, a
CONTRATADA deverá possuir ferramental mínimo conforme ANEXO "E" do Edital de pregão

Eletrônico n. 2312018 PMDF;

4.16 - PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENT9

4.16.1 - Os serviços serão executados com estrita observância dos prazos e dos valores

constantes das Tabelas do Fabricante de Tempo Padrão de Reparos (homem/hora), para os serviços de

mão-de-obra e Tabela Oficial de Preços de Materiais, Peças e Acessórios Novos e Originais, emitida

pelo fabricante dos veículos constantes do presente Projeto Básico, sendo que tais tabelas deverão ser

fornecidas, pelo contratado, no prazo de até 03 (três) dias úteis, contados do recebimento da notificação

emitida pelo órgão setorial competente - Seção de contratos-DAlF da pMDF;

4.16.2 - O recebimento dos itens fornecidos ou dos serviços executados pela

CONTRATADA deverá ser documentado na própria Ordem de Serviço, ficando em poder da empresa

para comprovação da entrega e habilitação do pagamento;

4.16.3 - O recebimento dos itens fornecidos ou serviços dar-se-á conforme o disposto nos

artigos 69,73 e 76 da Lei Federal n.8.66611993, compreendendo duas etapas distintas a seguir

discriminadas:

4.16.3.1 - Provisoriamente, na sede da CONTRATADA, para realização dos testes

mencionados e;

4.16.3.2 - Definitivamente, em até 03 (três) dias úteis, apartir do término do recebimento

provisório, por meio de documento de aceite emitido pela Seção de Manutenção/BPChoque para

conferência dos serviços executados;

4,16.4 - A recepção do veículo será feita pelo Executor do Contrato ou por outro servidor

indicado pelo Executor, o qual deverâ realizar, ainda na sede da Contratada, testes de direção e

funcionamento do veículo de maneira a verificar o seu correto funcionamento;

4.16.5 - O procedimento de entrega e recebimento do veículo será mediante anotação das

condições de recebimento e entrega com suas respectivas quilometragens;

4.16.6 - Em caso de não conformidade, lavrar-se-á um Termo de Recusa e Devolução, no

qual se consignarão as desconformidades com as especificações. Nesta hipótese, o item objeto deste

Termo de Referência será rejeitado, devendo ser substituído no prazo máximo de 03 (três) dias, quando

se realizarão novamente as verificações de conformidade;

4.16.7 - Caso a substituição não ocorra em até 03 (três) dias, ou caso o novo produto ou

serviço também seja rejeitado, estará a empresa incorrendo em atraso na entrega, sujeita à aplicação
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das sanções previstas em l-ei;

4'16'8 - À coNTRATADA caberét sanar as irregularidades apontadas no recebimento
def,rnitivo, submetendo a etapa impugnada à nova verifìcação, ficando sobrestado o pagament o até a
execução do saneamento necessário, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis;

4'16'9 - o CONTRATANTE não se responsabilizarâ pelaguarda, armazenamento e danos
causados a bens rejeitados, sendo que os custos da substituição do bem rejeitado correrão
exclusivamente às expensas da CONTRATADA;

CLÁUSULA eUINTA - Do vator

5'l - o valor total do contrato é de R$ 156.616,76 (cento e cinquenta e seis mil,
seiscentos e dezesseis reais e setenta e seis centavos), sendo: R$ l2g. 176,76(cento e vinte e oito mit,
cento e setenta e seis reais e setenta e seis centavos) para peças e acessórios e R$ 2g.440,00 (vinte e
oito mil, quatrocentos e quarenta reais) para serviços, conforme quadro abaixo, procedentes do
orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei
Orçamentária Anual;

Valor Global

128.176,74

28.440,

R$ 156.6I6,76

60

II - Programa de Trabalho: 28845090300NR0053;

III - Natureza da Despesa: 33,90.30;

IV - Fonte de Recurso:0100000000
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Item I

Itenr 2 Selviços

Descrição

Peças

Valor

Quantitativo

2 meses

474 (H/H) - Unitario R$de manutenção

total do contrato

5.2 -Para os serviços o valor da hora/homem é de R$

CLÁUSULA SEXTA - Da Dotação Orçamentária

6' l - Parte da despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

I - Unidade Gesrora/Orçamentária: I 70393/00001 ;

II - Programa de Trabalho: 2gg45090300NR0053;

III - Natureza da Despesa: 33.90.30;

IV - Fonte de Recurso:0100000000;

6'2 - o empenho inicial é de R$ 85.45 l,l 8 (oitenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta
e um reais e dezoito centavos), conforme Nota de Empenho n. 2020NE000250, emitida em 0410312020,
sob o evento n. 40' 1.091, na modalidade Estimativo, para fornecimento de peças e acessórios;

6'3 - Parte da despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:
I - Un idade Gesrora/Or çamenfâria: 17 0393 I 0000 1 ;

,00 (sessenta reais).

entre em contato com a oL¡vidoria cle combate a corrupção, no telefone: 0g00_6449060.
Havendo irregularidades neste instrumento.



6.4 - O empenho inicial é de R$ 21.362,79 (vinte e um mil, trezentos e sessenta e dois

reais e setenta e nove centavos), conforme Nota de Empenho n. 2020N8000251, emitida em 041031202e,

sob o evento n. 40.1.091, na modalidade Estimativo, para fornecimento de óleo e lubrificantes;

6.5 - Parte da despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

I - Unidade Gestora/Orçamentâria: I 70393/0000 I ;

ll - Programa de Trabalho: 28845090300NR0053;

III - Natureza da Despesa: 33.90.39;

IV - Fonte de Recurso: 0100000000

6.6 - O empenho inicial é de R$ 23.700,00 (vinte e três mile setecentos reais), conforme

Nota de Empenho n. 2020N8000252, emitida em 0410312020, sob o evento n. 40.1.091, na modalidade

Estimativo, para serviços de manutenção preventiva e corretiva.

CLÁUSULA SÉTIMA - Do pagamento

7.1 - Para efeito de pagamento, a PMDF consultará os sítios oficiais dos órgãos e

entidades emissoras das certidões a seguir relacionadas, para a verificação da regularidade fiscal da

Contratada:

a) Certidão de regularidade de débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às

de Terceiros, expedida pela Secretariada Receita Federal do Brasil (Anexo XI da Portaria Conjunta

PGFN/RFB n.312007 observado o disposto do aft. 4 do Decreto Federal n. 6.10612007);

b) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -FGTS,
fornecido pela CEF - Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei Federal n. 8.036/1990);

c) Certidão de Regularidade com aFazenda do Distrito Federal;

d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante

a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT (Lei Federal n. 12.44012011).

7.2 - Em havendo a impossibilidade de consulta, pela Administração, aos sítios oficiais

dos órgãos e entidades emissores das citadas certidões, o pagamento ficará condicionado à apresentaçáo,

pela contratada, da comprovação de sua regularidade fiscal e trabalhista;

7.3 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de

apresentação da Nota Fiscal, desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação de

pagamento;

7 .3.1 - Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administração, a

obrigação até adata do efetivo

pagamento acordo com a variação "pro rata tempore" do IPCA;

7.4 - Nenhum pagamento será efetuado à licitante enquanto pendente de liquidação,
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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);

7.5 - Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte:

7.5.1 - A multa será descontada do valor total do respectivo contrato; e

7.5.2 - Se o valor da multa for superior ao valor devido pelo fornecimento do material,

ou ainda superior ao valor da garantia prestada, responderá o contratado pela sua diferença a qual será

descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou ainda, quando for o caso,

cobrada judicialmente;

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 Distrital n.32.7671201 1 , publicado no DODF n. 35, pág. 3, de I 810212011 . Ficam excluídas desta

regra as empresas de outros estados da federação que não mantenham frliais e/ou representações no DF e

que vencerem o processo licitatório no âmbito do DF;

7.6.1 - Ficam excluídas desta regra:

a) os pagamentos a empresas vinculadas ou supervisionadas pela Administração Pública

federal;

b) os pagamentos efetuados à conta de recursos originados de acordos, convênios ou

contratos que, em virtude de legislação própria, só possam ser movimentados em instituições bancárias

indicadas nos respectivos documentos;

c) 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 - Serâ efetuada a retenção na fonte, dos tributos e contribuições, prevista na Instrução

Normativa RFB n. 1.23412012, alterada pela IN n. 1.24412012;

7.7.1 - A retenção dos tributos não será efetivada caso a licitante apresente junto com sua

Nota Fiscal a comprovação de que o ele é optante do Sistema lntegrado de Pagamento de Impostos e

Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -SIMPLES;

7.8 - Documentos de cobrança rejeitados por erros ou incorreções em seu preenchimento

serão formalmente devolvidos à Contratada, no prazo rnáximo de 5 (cinco) dias úteis contados da data de

sua apresentação;

7.9 - Os documentos de cobrança, escoimados das causas que motivaram a rejeição,

deverão ser reapresentados num prazo máximo de 02 (dois) dias úteis;

7 ,10 - Em caso de rejeição da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorreções, o

passará a ser contado a partir da data de sua reapresentação
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CLAUSULA OITAVA - Do Prazo de Vigência

O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, podendo

ser prorrogado conf.orme legislação em vigor.

CLAUSULA NONA - Das Garantias

9.1 - Garantia para execução contratual

9. L 1 - Para assegurar o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais

assumidas, inclusive indenização a terceiros e multas eventualmente aplicadas, a CONTRATADA

prestará, no prazo de 10 (dez) dias da assinatura do contrato, garantia em favor da CONTRATANTE

no valor de R$ 3.132,34 (três mil, cento e trinta e dois reais e trinta e quatro centavos), correspondente

a2% (dois por cento) do valor contratado, em uma das seguintes modalidades:

[ - Caução em dinheiro, ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos

sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado

pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo

Ministério da Fazenda; (redação dada pela Lei Federal n. 11.07912004);

ll - seguro-garantia;

III - fiança bancétria;

9.1.2 - A fiança bancâria formalizar-se-á através de carta de fîança fornecida por

instituição fltnanceira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu controle, não participem do

capital ou da direção da CONTRATADA, sendo indispensável expressa renúncia, pelo fiador, aos

benefícios do artigo 1.491, do Código Civil;

9.1.3 - A garantia prestada pela CONTRATADA somente poderá ser levantada, mediante

pedido por escrito da CONTRAIADA, após a extinção do contrato, e quando em dinheiro, atualizada

monetariamente;

9. I .3. I - A garantia, poderá, a critério da Administração do Distrito Federal, ser utilizada

para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obrigações contratuais, sem prejuízo

da indenização eventualmente cabível. Nesta hipótese, no prazo máximo de l5 (quinze) dias corridos

após o recebimento da notifìcação regularmente expedida, a garanlia deverá ser reconstituída;

9.1.3.2 - A garantia, ficara retida no caso de rescisão contratual, até definitiva solução

das pendênci as adm in istrativas e/ou j udiciai s;

9 .1 .4 - Sem prej uízo das sanções previstas na Lei e no Edital, a não prestação da garanlia

exigida será considerada recusa injustificada em assinar o na imediata anulação

da Nota de Empenho emitida;
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9. 1.5 - A garantia deverá ter o seu valor proporcionalmente completado quando ocorrer

modificação no valor total do contrato ou quando ocorrer sua utilização paru cobertura de eventuais

multas aplicadas;

9.2 - Garuntia dos serviços

9.2.1 - Os serviços executados e as peças e/ou acessórios aplicados no motor, câmbio e

diferencial, deverão ter garantia mínima de 90 (noventa) dias ou 15.000km (quinze mil quilômetros),

prevalecendo o que ocorrer primeiro, a contar dadata da aplicação da peça, mesmo após término da

vigência do contrato ou, na hipótese de falha técnica, quando do cumprimento das obrigações, sendo a

mão-de-obrapara substituição das peças de responsabilidade da CONTRATADA;

9.2.2 - Os serviços de lanternagem/funilaria e pintura deverão ter garantia mínima de

12 (doze) meses;

9.2.3 - Para as demais peças e serviços, garantia mínima de 90 (noventa) dias,

prevalecendo o do fabricante se o período determinado for superior;

9,2.4 - Quando da devolução do veículo, a Contratada deverá fornecer Certifìcado de

Garantia nos termos dos subitens anteriores através de documento próprio ou anotação impresso ou

carimbado na Nota Fiscal;

9.2.5 - Ocorrendo defeito durante o período de garantia, a Contratada será comunicada

e deverá, no prazo máximo de 16 (dezesseis) horas úteis, contados do recebimento da comunicação,

providenciar o início do reparo que terá, após iniciado, mais 16 (dezesseis) horas úteis para fazê-lo,

bem como assegurar que outros componentes não venham a sofrer danos pelo mau funcionamento da

peça em garantia, sem quaisquer ônus pana Contratante. Salvo, quando estabelecido de comum acordo

entre as partes para casos excepcionais, assim entendidos, aqueles que demandem planejamento

conjunto envolvendo conhecimentos e/ou peças/acessórios importados ou de domínios especialíssimos.

CLÁUSULA DÉCIMA- Da Responsabilidade do Distrito Federal

l0.l -A CONTRATANTE obriga-se a:

10.1.1 - Designar o executor do contrato, conforme aft, 67 da Lei Federal n. 8.66611993

e art. 41, II e $ 3o do Decreto Distrital n.32.59812010;

10.1.2 - Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA;

10.1.3 - Fornecer e colocar a disposição da CONTRATADA, todos os elementos e

informações que se ftzerem necessários a execução dos serviços;

10.1.4 - Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as

irregularidades que porventura sejam observadas no serviço;

10.1.5 -Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas,
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penalidades, quaisquer débitos de sua responsabilidade, bem como fiscalizar a execução do objeto

contratado.

cLÁusuLA DÉCIMA PRIMEIRA- Das Obrigações e Responsabitidades da contratada
I I .l - A Contratada fica obrigada a apresentar, ao Distrito F'ederal:

I - até o quinto dia útil do niês subsequente, comprovante de recolhimento dos encargos

previdenciários, resultantes da execução do Contrato;

Il - comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fìscais e comerciais;

11.2 - Constitui obrigação da Contratada o pagamento dos salários e demais verbas

decorrentes da prestação de serviço;

I1.3 -A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes;

11'4 - A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação

exigidas na licitação;

I I .5 - Executar os serviços com eficiência e presteza, dentro dos prazos e especificações

constantes neste Projeto Básico, utilizando-se de peças e acessórios com a qualidade igual ou superior

aos originais em se tratando das manutenções preventivas, corretivas e de recuperação dos veículos;

I I .6 - Apresentar orçamento para a realização dos serviços, informando o valor da mão-

de-obra e a relação de peças e/ou acessórios a serem aplicados;

11'7 -Para o montante das peças a serem aplicadas, a Contratada deverá fornecer em

seu orçalrìento, a relação de peças, sua codificação catalogada pelo fabricante, indicando a marca e os

valores brutos e com incidência do desconto concedido, indicando ainda adescrição do tipo/modelo da

viatura, placas e ou prefixo, Unidade Policial Militar - UPM detentora da viatura, odômetro e número

da Ordem de Serviço que originou a baixa;

I 1'8 - Utilizar-se de técnicos especializados na prestação dos serviços a serem

executados;

I 1.9 - Utilizar-se de ferramentas e equipamentos recomendados pela montadora do

veículo para execução dos referidos serviços de manutenção;

1 I .10 - Responsabilizar-se por danos ou prejuízos causados ao veículo ou a terceiros em

função de ação ou omissão de seus empregados, não cabendo à PMDF qualquer ônus ou ação judicial,

como também pela guarda do veículo durante o período que encontrar-se sob sua tutela;

1 l.l I - Responsabilizar-se inteiramente por todos os encargos trabalhistas,

previdenciários, fiscais, tributários, sociais e de acidentes de trabalho, encargos

que incidam ou venham a incidir sobre o objeto contratado;
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11.12 - A contratada deverá apresentar até o 5o dia útil do mês subsequente,

comprovantes do recolhimento dos encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais

resuftantes da execução do Contrato (em atenção ao Art. 71 daLei Federal n.8.666/1993);

11.13 - Designar um funcionârio parc acompanhar a execução do contrato, manter

registro de acompanhamento de liquidação de saldo através das respectivas notas fiscais,

cronologicamente organizados e em consonância com o controle de saldo realizado pelo Executor do

Contrato, mantendo contato direto e frequente com este Executor, visando o perfeito cumprimento das

cláusulas contratuais, bem como a troca mútua de informações técnicas e contábeis que possam evitar

ou sanar todo e qualquer problema que venha a surgir durante a vigência do contrato, bem como

informar quando necessário sobre problemas envolvendo saldo ou incorreta prestação dos serviços;

11.14 - Permitir a CONTRATANTE a fìscalização, a vistoria dos serviços e o livre

acesso às dependências, bem como prestar, quando solicitada, as informações visando o bom

andamento do serviço;

1 l.l5 - A fÏscalização pela CONTRATANTE não exclui nem reduz a responsabilidade

por quaisquer irregularidades, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios e, na

ocorrência destes, não implica em co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes;

1 L 16 - A CONTRA'IADA deverá garantir a qualidade dos serviços prestados , vma vez

que o acompanhamento dos serviços por parte da CONTRATANTE não reduz e nem elimina as

responsabilidades da Empresa;

11.17 - Encaminhar arquivo da nota fiscal eletrônica de todo serviço efetuado no

momento da entrega do veículo a Seção de Manutenção/BPChoque, para o endereço eletrônico:

projetosbpchoquepmdf@gmail.com, a fim de assegurar o seu "atesto" em conformidade com as peças

aplicadas e com os serviços realizados;

11.18 - Fornecer, quando solicitado formalmente pelo Executor do Contrato ou mesmo

pelos demais órgãos de controle da CONTRATANTE, cópia da nota fiscal da(s) peça(s) adquirida(s)

para o conserto, visando demonstrar a procedência da aquisição;

11.19 - Fornecer à CONTRATANTE, bem como utilizar no serviço em seus veículos,

peças, acessórios, materiais novos e de primeiro uso com qualidade igual ou superior as originais, não

podendo valer-se, em nenhuma hipótese, de itens recondicionados;

11.20 - Fornecer ao Executor do Contrato ou ao Setor Administrativo da

CONTRATANTE todo o material e documentação técnica necessária para a perfeita administração e

acompanhamento do Contrato, tais como códigos de peças, tabela de preços, catálogo de peças da linha

objeto do contrato, notas fiscais de entrada (de aquisição), códigos e rotinas de operação, planos de

recomendados pelo fabricante, a Lista ou Tabela de Tempo de Serviço e reparos, no prazo

MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
Setor cle Áreas Isoladas Sul, Quadra 04 - SAIS, Anexo do Quartel do Comando Geral/Seção de Contratos - DALF

CNPJ N o 08.942.61010001-16 CEP 70.610-200 -Telefones: (61) 3190-5603199983-9971
ilregularidades neste instrumento, entre enl contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupção, no telefbne: 0800-6449

l5

Havendo

ØM
060.

(



máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação formal;

11.21 - Ofertar por escrito, todos os descontos eventuais ou promocionais ofertados ao

mercado durante a vigência do contrato;

11.22 - Conceder prioridade na execução dos serviços contratados, salvo motivo de força

maior devidamente comprovado;

11.23 - Após a execução do serviço, o veículo deverá ser entregue no prazo máximo de

24 (vinte e quatro) horas, limpo internamente e externamente, livre de resíduos como graxa, óleo, tinta,

poeira e outros;

1L24 - Devolver à CONTRATANTE, no momento da devolução do veículo, todas as

peças, materiais e acessórios considerados inservíveis ou que necessitam ser substituídos, juntamente

com a embalagem da peça aplicada, reservando-se à CONTRATANTE o direito de apenas liquidar o

débito correspondente à troca, mediante a entrega da(s) peça(s) retirada(s);

11.25 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se

fizerem na prestação dos serviços objeto do presente contrato, até 25o/o (vinte e cinco por cento) do

valor inicial do contrato;

11.26 - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite de 25o/o (vinte e cinco

por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, ressalvados os casos de supressões estabelecidas

mediante acordo entre as partes, conforme previsto no inciso II do $ 2o do arr.65 da Lei Federal n.

866611993;

1l.27 - Manter os veículos da PMDF, quando se encontrarem em manutenção nas

dependências da CONTRATADA, em local coberto, limpo e fechado, sem acesso do público externo,

de modo que ofereça segurança, visto tratar-se de veículos policiais guarnecidos com equipamentos

sonoros, luminosos e de radiocomunicação, deixando-os livres daaçáo da chuva, vento, poeira e demais

intempéries do tempo;

11.28 - Não ultrapassar o período (hora mecânica) necessário para a execução dos

serviços, conforme previsto nos manuais de tempo padrão de mão-de-obra dos fabricantes dos veículos

(Tabela de Tempos de Execução de Trabalhos);

11.29 - Assumir inteira responsabilidade técnica pela execução dos serviços contratados

e pela execução e originalidade dos materiais empregados;

I 1.30 - Fornecer mensalmente ao Executor do Contrato, relatório de manutenção,

individualizado e circunstanciado por viatura, contendo o registro de todo trabalho efetuado e das peças

porventura fornecidas;

11.31 - Apresentar nota fiscal de compra de peças e acessórios do veículo vigente na

uisição pela CONTRATANTE, referente à peça e/ou acessório substituído, junto com a nota
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fìscal de peças e de serviços e demais documentos para fins de processamento do pagamento;

11.32 - Manter oficina, com almoxarifado e espaço físico coberto, que compoúe no

mínimo 2 (dois) veículos de acordo com o objeto desse Projeto Básico;

11.33 - Possuir sistema de vigilância interna por câmeras de CFTV (Circuito Fechado

de Televisão) visando aumentar a segurança e preservação material do veículo que venha a permanecer

na oficina por período consecutivo e superior a uma jornada de trabalho;

11.34 - A oficina da licitante deverá estar localizadahâ um raio máximo de 20 (vinte)

quilômetros do BPChoque/PMDF, localizado no Setor Policial Sul, Quadra 03, Área Especial 05, /Asa

Sul-DF;

I 1.35 - O contratado é responsável pelos danos causados à Administração ou a terceiros,

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Atreração Conrratuat

12.1 - Toda e qualquer alteraçáo deverá ser processada mediante a celebração de Termo

Aditivo, com amparo no art. 65, da Lei Federal n.8.66611993, vedada a modificação do objeto;

12.2 - Aalteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou

penalizaçáo fìnanceira, prevista no Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias,

suplementares, até o limite do respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das Penalidades

l3.l - Das Espécies

l3.l.l -As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações

assumidas, garantida a prévia defesa, ficam sujeitas às sanções estabelecidas no Decreto Distrital n

26.851, de 3010512006, publicado no DODF n. 103, de 3110512006, pg. 05107 , alterado pelos Decretos

Distritais n.26.99312006, de 1210712006 e 27 .06912006, de 1410812006, a seguir relacionadas:

[ - advertência;

II - multa;

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, não mantiver a comportar-se de

or a 5 (cinco)
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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;

lV - 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;

13.1.2 - As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem anterior poderão ser

aplicadas juntamente com a do inciso Il, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo

processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis;

13.2 - Da Advertência

13.2.1-A advertência, é o aviso por escrito, emitido quando a licitante e/ou contratada

descumprir qualquer obrigação, e será expedido pelo ordenador de despesas da PMDF:

I - quando ocorrer o descumprimento da obrigação no âmbito do procedimento

licitatório;

II - se ocorrer o descumprimento da obrigação na fase de execução contratual,

entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato;

13.3 - Da Multa

13.3.1 - A multa, é a sanção pecuniária, imposta à Contratada, pelo ordenador de

despesas da PMDF, por atraso injustificado na entrega ou execução do contrato, e será aplicada nos

seguintes percentuais :

I - 0,33o/o (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 de9,9Yo (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de

atraso; (Decreto Distrital n. 35.83112014);

II - 0,66 0/o (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; (Decreto Distrital n. 35.83112014);

II - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por

do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II deste
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subitem;

lV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudic atârio em assinar

o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, recusa

parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/ nota de

empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

V - até 20o/o (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo

descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega. (Decreto Distrital n.

35.83U2014);

13 .3 .2 - A multa será formal izada por simples apostilamento contratual, na forma do art.

65, $ 8o, da Lei Federal n.8.66611993 e será executada após regular processo administrativo, oferecido

à Contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento

da notificação, nos termos do $ 3o do art. 86 da Lei Federal n.8.66611993, observada a seguinte ordem:

I - mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato, quando

for o caso;

II - mediante desconto no valor das parcelas devidas à Contratada;

lll - mediante procedimento administrativo ou judicial de execução;

13.3.3 - 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

0GP-M) ou equivalente, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração

ou cobrados jud iciahnente;

13.3.4 - 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;

13.3.5 - Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:

I - o atraso não superior a 5 (cinco) dias;

II - a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.

13.3-6 - A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a

nafureza e a gravidade da falta cometida, consoante o previsto do subitem 13.1.2 e observado o princípio

da proporcionalidade;

13.3.7 - 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 13,3.1.

13.3.8 - A sanção pecuniária prevista no inciso IV do aplica nas
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13.4 - Da Suspensão

l3'4.1 * A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar

de licitação e de contratar com a Administração e será imposta pelo ordenador de despesas da pMDF,

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 n.

25.966, de23 dejunho de 2005, e no Sistema de Cadastramento Unifrcado de Fornecedores -SICAF,
de acordo com os prazos a seguir:

[ - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, a licitante e/ou

contratada permanecer inadimplente;

I[ - 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 defìnitiva;

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;

13.4.2 - A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal;

13.4.3 -O prazo previsto no inciso IV poderá ser aumentado para até 05 (cinco) anos,

quando as condutas ali previstas forem praticadas no âmbito dos procedimentos derivados dos pregões;

13.5 - Da Declaração de Inidoneidade

13.5.1 - 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;

13.5.2 - A declaração de inidoneidade prevista neste item 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;

13.5.3 - A declaraçäo de inidoneidade e/ou sua extinção será publicada no Diário Oficial

do Distrito Federal, e seus efeitos serão extensivos a todos os s/entidades subordinadas ou

vinculadas ao Poder Executivo do Distrito Federal, e.àAdmi

87, IV, da Lei Federal n.8.66611993; (
nistração Pública, dispõe o art
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13.6 - Das Demais Penalidades

13.6. I - As sanções previstas nos subitens 13.4 e 13.5 poderão também ser aplicadas às

empresas ou profìssionais que, em razão dos contratos regidos pelas Leis Federais n. 8.66611993 e

n.10.52012002:

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;

13.7 - Do Direito de Defesa

13.7.1 - 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

respectiva notifi cação ;

13.7 .2 - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio de quem praticou

o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse

mesmo prazo,fazë-lo subir, devidamente instruído, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro

do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade;

13.7.3 - 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 consecutivos, exceto quando for

explicitamente disposto em contrário;

13.7.4 - Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após o exaurimento

da fase recursal, a aplicação da sanção será formalizadapor 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;

IV - o nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro

da Receita Federal;

13.7.5 - Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua

interposição, a autoridade competente para aplicação da sanção providenciará a sua imediata

divulgação no sítio www.comprasgovernamerìtais.gov.br;

13.7.6 - Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito

aplicadas com fundamento nos subitens 13.2 e 13.3 deste capítulo de penalidades,
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as quais se formalizam por meio de simples apostilamento, na forma do art. 65, $8o, da Lei Federal n.

8,666t1993;

13.8 - Do Assentamento em Registros

13.8.1 - Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa;

13'8.2 -As penalidades terão seus registros cancelados apés o decurso clo prazo do ato

que as aplicou;

13.9 - Da Sujeição a Perdas e Danos

13.9.1 - Independentemente das sanções legais cabíveis, regulamentadas pelo Decreto

Distrital n. 26.85112006 e suas alterações, previstas neste edital, a licitante e/ou contratadaficarâsujeita,

ainda, à composição das perdas e danos causados à Administração pelo descumprimento das obrigações

licitatórias e/ou contratuais;

13.l0 - Disposição Complementar

l3.l0.l - Os prazos referidos neste capítulo só se iniciam e vencem em dia de

expediente no órgão ou na entidade.

CLÁUSULA DÉCIMA eUARTA- Da Dissotução

O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, reduzida a termo no processo da

licitação, desde que haja conveniência para a Administração; e deve ser precedida de autoúzaçáo

escrita da autoridade competente.

CLÁUSULA DÉCIMA eUINTA - Da Rescisão

O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração, reduzido a termo

no respectivo processo, na forma prevista no Edital, observado o disposto no art. 78, da Lei Federal n.

8.66611993, sujeitando-se a Contratada às consequências determinadas pelo art. 80 desse diploma legal,

sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA _ Dos Débitos para com a Fazenda Pública

Os débitos da Contratada para com o Distrito Federal, decorrentes ou não do ajuste,

serão inscritos em Dívida Ativa e cobrados mediante execução na forma da legislação pertinente,

podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato.

CLÁUSULA DÉcIMA SÉTIMA - Do Execuror

O Distrito Federal, por meio de sua Polícia Militar, designará um Executor para o

Financeira e Contábil do Distrito Federal
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- Da pubticação e do Registro

A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela

Adrninistração, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para

ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do

instrumento pela Polícia Militar do Distrito Federal.

CLÁUSULA DÉcIMA NoNA_ Do FoTo

Fica eleito o Foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas

ao cumprimento do presente Contrato.

CLÁUSULAVIGÉSIMA- Do Combate à Corrupção

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de

Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060.

Brasília-DF, l6 de março de2020

Pelo Distrito Federal
S O ENES LO - cEL QOPM

Chefe do Deparlamento de Logística e Finanças

Pela Contratada
A NIO PERE FILHO
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