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4.2. Asaquisições e/ou contratações adicionais a que se refere esta cláusula não poderão exceder' por

órgão ou entidade, a rxI%(cem por **áläã, q'"antitativos dos itens do instrumento convocatório

e registrados na Ata de Regiìtro d-e Preços pata o'6tgio gerenciador e órgãos participantes'

4.3. o órgão gerenciador (PMDF) somentå poattaã"toiizat adesáo à ata após a primeira aquisição

ou contratação por órgão participante do Relistro de Preços, com exceção dos órgãos e entidades do

Distrito Federal.

4.4. Após a attorizaçáo do órgão gerenciador (PMDF), o órgão não-participante deverá efetivar a

contrataçao solicitadå em atê 6tr diãs, observado o prazo de vigência da ata'

4.5. As adesões a esta Ata de Registro a" pr"ço, nãi poderão Jxcede'' na totalidade' ao quíntuplo do

quantitativo ¿e ca¿altem registãdo, independent-ery1" do número de órgão não-participantes que

u.nham a aderir ($ 17, art.12 do Decreto 36'51912015)'

ciÃÚsule v - oo'pRgÇo, ESPECIFICAÇÃo E coNSUMo'

5.1. Os preços ofertados, especificaçõ", . .orrr',r-o médio semestral, marcas dos produtos' empresa

. Àpt.tå"tánte legal, encontram-se enulciados na presente ata'

ðiÅúsurA vI --Do LocAL E PRAZo DE ENTREGA

6,1. O local de entrega será de acordo com o item 7 do Anexo I do Edital de Pregão no 31 de 2019' a

contar da data de reãebimento e/ou retirada da Nota de Empenho, e/ou pedido de fornecimento ao

detentor/rePresentante legal'

CIEUSUiA VII _ DO PAGAMENTO
7.1, Opagamento ,"rÀ f"i o por crédito na Conta Corrente n" l7 '595-7' Agência n" 8626 do Banco

Itaú, observado o item 7.5, abaixo, at¿ o g¡J (trigesimo) dia a contar da data em que for atestado o

fornecimento definitivo pela unidade requisitàntã mediante apresentação da(s).respectiva(s) nota(s)

fiscal(is) ou nota fiscal-fätura, ou após u Ëuu r"p"'entação, sanadas as irregularidades constatadas'

T.z.paraefeito de pagamento, a pMDF ,o*"rø.¿ os síiios oficiais dos órgãos e entidades emissores

das certidões a segUir relacionadas, para a verificação da regularidade fiscal da Contratada:

a) certidão de regularidade de á¿uito, Rllativos ás contribuições Previdenciárias e às de

Terceiros, expedida pela secret a.na daReceita Federal do Brasil (Decreto Federal n" 8'302120t4);

b) Certifica'do de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS'

fomecido pela CEF - Caixa Eõnômica Federal, devidamente aþ¿alizado (Lei no 8'036/90);

c) Certidão de negularidade com aqazendado Distrito Federal;

d) prova ¿.lne*iJtcncia de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a

apresentação de certidão Negativa de Débitos Trabâhistas - cNDT (Lei n" 12'440' de 7 de julho de

2011)
e) Certidão de Regularidade com aFazetdaFederal'

7 .2.1. Tambe*poá"rao ser aceitas certidões positivas com efeitos de negativa para os

documento fiscais acima.
7.2.2. Em havendo a imPossibilidade de consulta, Pela Administraçáo, aos sítios

oficiais dos órgãos e entidades emissores das citadas certidões, o Pagamento ficaút condicionado à

apresentação, Pela Contratada, da comProvação de sua regularidade fiscal e trabalhista.

7.3. Nenhum Pagamento será efetuado à Licitante 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).

7,4. Caso haja multa Por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte procedimento

7.4.1. A multa será descontada da garanÍia do resPectivo multa for

s

superior ao valor da gatantia prestada, além daPerda desta,

contratado e da
diferença
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a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração' ou ainda' quando

for o caso, cobrada judicialmente;

7.5. As empresas corn ,.d. ou domicílio no Distrito Federal' com créditos de valores iguais ou

superiores a R$ 5.00ö,OO i.io* mil reais), terão seus pagamentos feitos exclusivamente mediante

crédito em conta corrente, em nome ¿o U"íe¡ci¿rio junto uo Butt"o de Brasília S/A - BRB' Para tanto

deverão apresentar o número da conta r;;;;; e dä agência em que desejam receber seus créditos'

de acordo com o Decreto n" 32.767 de tìrcztzor1, eãrterações iosteriores. Ficam excluídas desta

regra as empresas ¿"-orrtro, estados da federação que não-mantenham filiais e/ou representações no

DF e que vencerem o processo licitatório no âmbito do DF'

crÁÚSUTA VIII - DO CONTRATO

8.1. Durante o pruro ã. ualidade do registro, as empresas detentoras poderão ser convidadas a firmar

contratações de fornecimento, mediantè uuiåriruçAåda PMDR observadas as condições fixadas neste

instrumento, no Edital e as determinuçOrr-rontidås na legislação pertinente' principalmente o Decreto

Distrital n" 39. 103/201 8;
g.2. por ocasião da celebração do contrato, a critério da Administraçáo,poderá ser exigido da licitante

a prestação de uma das sejuintes garantias estabelecidas no Edital:

I - caução em d'lnheiro, ou em títulos da divida pública;

II - seguro-garantia; ou,

III - fiança bancária'

8.2.1.Agarantiar"rád"2o/o(doisporcento)dovalordocontrato(Lein"8'666193'art'56'$2')'
B.Z.Z. 

^fiança 
bancëriaformàlizar-r.-¿ uituí¿t de carta de fiança fornecida por instituição financeira

que, por si ou pelos acionistas detentores de seu controle, não participem do capital ou da direção da

licitante, sendo indispensável expressa r.nJrr"iu' pelo fiador, aos benêficios do artigo 827 
' 
do código

Li.ï: 1."0. e quarquer garantiaprestada pela licitante detentora daAta será liberada mediante pedido

oorttåtl'T.r. 
somente poderá ser levantada após a extinção do contrato, e quando em dinheiro,

atualizada mon etari amente ;

8.2.3.2.Poderá,acritériodaAdministraçãodoDistritol"dttu!-lll-utilizadaparacobrir
eventuais multas e/ou para cobrir o irräffiremento de obrigações contratuaiso sem prejuízo da

indenização eventualmËnte cabível. Nesta hipótese, no_prazo ñtá*i-o de l5 (quinze) dias corridos

após o recebiment" á" 
"",i¡"açao 

regulurmente expedi ia, a gatantia deverá ser reconstituída;

g.2.3.3.Ficará retida no caso de rescisão c'ontratual, até definitiva solução das pendências

administrativas e/ou judiciais ;

8,2.4. Sem prejuízo áá, ,unçé., previstas na Lei, no Edital e nesta Ata de Registro de Preços' a não

prestação da garantiaã-tgiãä serä consid"ru¿u t.tuta injustificada em assinar o contrato' implicando

nu i^.Oiutu anulação da Ñota de Empenho emitida'
g.3. poderá ser dispensado o contrato de fomecimento, nos termos do $ 4o, art' 62 da Lei no 8'666193'

e facultada a sua substituição por instrumento equivalente nos casos de compra com entrega imediata

e integral dos bens adquiridos, Ao, quuir- náo ""'1t"t 
obrigações futu¡as' inclusive assistência

técnica.
8.4. Aplica-se aos contratos de fornecimento decorrentes de registro de preços o disPosto no CaPítulo

III, da Lei Federal n" 8.666/93, com suas resPecttvas alterações Posteriores , no que couber

8.5. A empresa deverá manter as condições de habilitação e qualificação

toda a execução do contrato'

õiÀusurA IX - DAS coNDIÇÕES DE FoRNEcIMENTo

exigidas
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g.l. cadacompfa deverá ser efetuada mediante autorização da PMDF.

g.2. O (s) fornåcedor (es) se obriga (m) a manter, durante o prazo de vigência do Registro de Preços'

todas as condições de habilitação exigidas no Edital de Pìegão no 31 de 2019, especialmente às

especificadas no Anexo I do referido Edital'

9.3. Serão de responsabilidade do (s) concorrente (s) que tiver (em) seu (s) preço (s) registrado (s) o

ônus resultante de quaisquer ações, áemandas, custos è d.tp.tut decorrentes de danos' ocorridos por

culpa de qualquer ¿i s.,rs empregados e/ou prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades

decorrentes de ações judiciais q* ttt. venham-a ser atribuídos por força da lei, relacionados com o

cumprimento do presånte editate com as obrigações assumidas na Ata de Registro de Preços'

CLÁUSULA X _ DAS PENALIDADES
10.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do Pregão, serão aplicadas as

sanções estabelecidãs no Decreto n" ZO.gS 112006,publicado no Diário Oficial do Distrito Federal no

103 de 31 de maio de 2005, pág. 05 a 07, que regulamentou a aplicação das sanções administrativas

previstas nas Leis Federais 1,ìi n" 8.666193 e n" 10.520 12002 e alterações posteriores.

ìO.r.t. A aplicação das sanções de naturezapecuniária e restritiva de direitos pelo não cumprimento

das normas previstas no Bdital e nesta Ata óu nos contratos decorrentes de sua adesão, em face do

disposto nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei n'8.666193 e do art. 7" daLein" 10'52012002, serão

obedecidos no âmbito da AdministraçáoDireta, Autárquica, Fundacional e das Empresas Públicas do

Distrito Federal, às normas estabelecidas no referido Decreto Distrital'

CLÁUSULA XI _ REVISÃ.O DE PREÇOS

11.1. Não cabe reajuste de preços em sentido estrito nesta de Registro de Preços' 
-

I l. l. l. O preço registrado podåra ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados

no -"..uào,-o., ã" fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão

gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, observadas as

ãisposições contidasia alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei n'8'66611993'

tt.t.Z.Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço

praticado no mercado o órgão gerenciador deverá:

ll.l.Z,L Convocãr J fornecedor visando a negociaçáo para redução de preços e sua

adequação ao praticado pelo mercado;
ll.l.2.2.prustr'ada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e

Il.l.2.3.Convocar os dãmais fornecedores visando igual oportunidade de negociação'

I 1.1.3. Quando o pfeço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fomecedor, mediante

requerirìento ¿evi¿a[ente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador

poderá:
ll.i.3.l. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade,

confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação oco1Ter

antes do pedido de fornecimento; e

tl.l.3.2.Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação'

1 1.1.4. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata

de Registro de preços, adotando is medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa'

ii.ã. Ë,"¿"do efetr¡ar acréscimos aos quantitativos fixados pelaAta de Registro de Preços, inclusive

o que consta do $ 1" do art. 65 da Lei 8.6661t993

CL,Á.USULA XII _ DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

12.1. O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela U
pertinentes

disposto no art.73 da Lei Federal n'8.666193, alterada, e demais

ante o
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mencionado.
tZ,Z. 

^Unidade 
administrativa requisitante reserva-se o direito de proceder , no prazo de 05 (cinco)

dias, à inspeção O. quutiOuae nos þrodutos e recusá-los, integralmente ou em parte' se estiver em

desacordoiom as especificações do objeto licitado'

12.3. Não serão aceiios materiais recondicionados ou remanufaturados sob qualquer forma;

CiÀusuuq Xm - Do CANCELAMENT9 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇ9S

13.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser_cancelada de pleno direito:

13.1.1. pela pMDF, mediaite comunicação da Unidade requisitante, quando:

13.1.2.4(s)detentora(s)nãocumprir(em)asobrigaçõesdelaconstantes;-__--_:
13.1.3. A (s) detent"*irl não retiia (em) á Nota dé Empenlrg ou instrumento equivalente no ptazo

estabeleciÀó e a Unidadà iequisitante não aceitar sua (s) justificativa (s);

l3. .4.A (s) detentora (s) der (em) causa a rescisãò-ãdministrativa de contrato decorrente deste

instrumento a" .egisil i"'pr"çoì, em algumas hipóteses previstas no art' 78, inciso I a XII e XVII'

da Lei Federal n" 8.666193, com as respectivas alterações posteriores;

13.1.5. Em qualquer das hipóteses de inexecução totai ou parcial de contrato decorrente deste

instrumento de registro; 
lraticados no mercado' e o detentor da

13.1.6. Os preços registrados se apresentarem superlores aos I

Ata não aceitar reduzi-los;
13.L.7 .A(s) detentora(s) sofre(em) qualquer das sanções-previstas nos incisos III ou IV do caput do

afi. g7 da Lei g.Oøøitò(;3, o' io ít.-1" aà Lei n' 10'52012002 e demais normas pertinentes'

13.1.g. por razões de inteiesse público, devidamente demonstrado, e justificado pela Administração'

13.2. Pela(s) detentora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar (em) estar

impossibilitada(s) O. ,,rÀpiit äs exigências nela contidas ou quando oco'1er alguma das hipóteses

contidas no art. 78, incisos XIV e XVI, da Lei Federal n" 8'666193, com as respectivas alterações

posteriores.
13.2.1.4 solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento do registro dos preços deverá ser dirigida

à PMDF, facultada a ela aaplicação das fenalidades previstus, cá,o não aceitas- as razões do pedido'

13.3. Oconendo o cancelamento Oo r.giriÀ de preços ou desta ata, a detentora dos preços registrados

será comunicada por correspondência com uuité ¿" recebimento' devendo este ser anexado ao

processo que tiver dado origem ao registro de preços'

13.3.1. No caso de ser ignoiado, incerto ou inu".rrírrel o endereço da(s) detentora(s)' a comunicação

será feita por publicação no Diário oflrcial do Distrito Federal, por 2 (duas) vezes consecutivas'

considerando-r" 
"un""iado 

o preço registrado a pafüt da última publicação'

13.3.Z.Fica estabelecido q.r.ã, áetenioras dos preços registrados deverão comunicar imediatamente

à pMDF qualquer alteração ocorrida no ende."io, conta bancária e outros julgáveis necessários para

recebimento de corresPondência'

CLÁUSULA XIV _ bE AUTORIZAÇÃ.O PARA AQUISIÇÃO E EMISSAO DA NOTA DE

l2.l.l.A unidade Administrativa deverá criar comissão para recebimento de material com valor

superior ao limite estabelecido no art. 23, conforme determinado pelo $ 8" do art. 15 do diploma legal

EMPENHO
14.1. As aquisições do objeto da Presente Ata de Registro de Preços serão solicitadas Pelas diversas

Unidades Gestoras do Governo do Distrito Federal e autorizadas, caso a caso, pela PMDF, sendo

posteriormente devolvidas ao Órgäo para resPectiva emissão da corresPondente Nota de EmPenho.

14.2. O quantitativo decorrente das adesões a esta Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na

totalidade, ao quíntuPlo do quantitativo de cada item e
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órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não-participantes que venham a

adäir, ,ãnfor-ì disposição do art.12 $ 17 do Decreto Distrital 39'10312018'

14.3. As aquisições e/ou contratações decorrentes do item l4'2 não poderão exceder, por órgão ou

entidade, a l00Yo (cem por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e

registrados na Ata de Ràgistro de Preçoi para o érgão gerenciador e órgãos participantes'

CLÁUSULA XV _ DAS ALTERAÇOES
15.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de

termo aditivo à presente Ata de Registro de Preços'

CLÁUSULA XVI _ DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1. lntegram esta Ata o Edital de Pregão no 31 de 2019 e seus anexos, as propostas com preços'

especificação, consumo médio semestral, por item'

16.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n" 8'666/93 e alterações

posteriores, alteradapela Lei Federal n'8.883/94 e pela Lei Federal n" 9.648198, e' com as demais

no.-u, aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito'

16.3. Havendo irregularidades nestì instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de

Combate à Corrupçãoo no telefone 0800-6449060'

E por estarem assim justos e compromissados, foi lavrado este instrumento que, depois de lido,

conferido e achado conforme vai assinada a presente ata, pelas partes, na presença das testemunhas

abaixo

STEFANO ENES LO
Ordenador de DesPesas DLF/PMDF
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