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GOVERNO DO DTSTRTTO FEDERAL
POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE IOGÍSTIÇA E FINANçAS

DIREToRIA DE APoIo LoGÍSTICo E FINANÇAS
snçÃo DE pRocEDrMENTos Lrcrrerónról -

ATA Dt REGISîRO DD PRpÇOS no: f,in020

Processo Sei na 0005 4-00015120/2019-07
PREGÃO n":3ll20lg
VALIDADE: 12 (doze) qleses, a partir da publicâção no DODF.

Aos trintasilìas do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, na sçção de procedimentos' Licitatórios - SPL/DALR locatizada 
"o 

S"t* ¿" ar"* Isoladas Sul; eg 04, Edificio Anexo do, 9uartçl do Comando Geral, Térreo, Brasília-DF- o Clrgfe do Départamento de Logística e
lSTg*: nos termos do art. 15 da Lei Federal n" 8.66619¡, combinado com a Lçi Distrital n"

normas'legais aplicáveis e de acordo com o resultado da classificação das ptop"rt"" 
.--"î*¿u, 

noPregão para Registro de Preços no 31, de 19de setembrode zotge a^respectivu'rro*ãìãguçao,
constante no processo no 00054-00Q1572012019-07, publicada no Di¡ário ohciat do DF ni 2l d"30dejaneirodq^2j?0,*_gry1" n].16],-_r:sorve tégirtr* o, preços da Empresa pBrMAx
DrsrRrBtrIDoRA EITELT' 

çNP.J/CP{: 1s.534.}9s/000r-ld nur-q,*rrtidades esrimada-s, deacor{o com a classificação por ela alcançada no Pregão 3llà01g,ábr**u¿u, as condiffi ão edital' que integra este insl¡usglrL de registro de preço-s e aquelas enuncìadas "* "f¿rr".,fu, 

-qrr" 
,a ,seguem: :-

CLÁUSIJLAI*DOOBJETO
i'î' iñ;# M îq por objetoe o Regisho e o*" para tutura aquisição de.1.074(urn mit esetertta e quatfq) 

-*td?{:t.de capacetes Jscamoteáveis CgpU e 200 à,rz"ntos Intercomunicadores
para Capacetes l\{otociclísticos, visando atender as necessidades dos motoci-Jirt"r;;;t"iião de -. Motopatrulhamento Tático - BMT, Batalhão poli"iamnto Ë iä;ï; - Bprran" Bar¿thão de' 
Policiamento Rb-doJitrg - BPitv, unidades operacionais, unidades Admlnistrativas e de Ensino da'Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF, åm 

"ooror-idade 
com * .rö;ä;;äî 

"îäç0.,. constantes do termo de referência de que trata o Anexo r;;dihl ¿* pr"gão no 3[ de 2019, quepassa afazer pdel para todos os efeitoì, desta At4.¡untam"nte il ;;;;umentação e proposta depreços apresentada pelo licitante, conforme consta näs autos d" pt*;.; ù"00054-0 001s720/zaß-
07de acordo com as inforrnações dgitem homologado e adjudicådo u seguir: Itenr I - cApAcETEPollclAl,inarcalmodelo LS2 VALIANT rp3gí wHrre no valor *r=t¡rio de Fug2.?00,00 õ;i;mit e duzentos reais), com a quantidade de 744 urridades. , . , I

t
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO F'EDERAL
pEPARTAMENTO DE tOcisTICA E FrNANÇAS'

DIRETORI,A Op Aporo LocÍsTICo E FINANÇAS
snçÃo DE pRocnoiMprqros Lrcrreréruol -

Gt)F
Ë loùttb de âgio.

das adesões aos órgãos e entidailes do Governo do Ðistrito Federal.
4'2' As aquisições.e/ou contratações adicionair u q* .. t"r"t"-ä,r cláusula não poderão exceder,
þor órgão ou entidade, a l00o/o (cem por cento) dos quantitativos dos itens do instrumentoconvocatório e registrados na ata ¿e ltegistro'd; Þ;dr d;;;r*r" ;är¡rd"rì orgao,participantes.
+'l' o'orgao gerencìador (PMDF) soryelte piderá autorizar adesão à ata após a primeira aquisição
ou conüataçãopor.órgão participante do ReÀisno de Preçoç, 

"o* "*""fáá 
aor orgão, 

" "rrti¿ä¿ç, 
¿oDishitoFederal.

4'4' Após u uYlolTção do órgão gerenciador (PMDF), o órgão não-participante deverá efetivar acontratação solicit¿ôa em até 60 dias', obseryado o prazo de vigência dàaø.
4'5'As adesões a esta.Ata de Regi{ro-de Preço-s não poderão 

"**¿çç 
na totalidade, ao quíntuplo doquantitaiivo-de cada item regisõado, ioa"p""o"ot"J"ot" d" 

",1*eìiJ"-otgu" 
não-participantes quevenham a aderir ($ 17, art. lZ do Decreto iS.StOtzOtS¡.,

9LÁUSULA V _ DO PREÇO, ESPECITrcECAO BóONSUIT¿O.
5'lt Os preços ofertados, especificações ç consumo médiq somest al, marcÍrsdos produtos, empresa
1l"pI:lgryate legar, encontràm-se enunciados na presente ata. 

- '
CLAUSULA VI - DO LOCAL E PRAZO DE ENIREGA
6'l' O local de entrega será de acordo com o item 7 do Anexo I do Edital de pregão no3l de20l9, acontar da data de recebimento e/ou retirada da Nota d"il;;h., 

"¡or 
peaiO" ;. f"*.iiîiJnto uodetentor/representante legal.

CLAUSULA VII _ DO PAGAMENTO
7'1' o pagamento será feito por crédito naConta Correnteno 41.446-g,Agência n"0324-7 do BanqodoBrasil, observado o item 7.5, abaixo, até*o 

.3-0'_ 
(trig¿rimo) dia ã 

"ä"t* da dáta êm que foratestado o fornecimento definitivo pela Unidade réquisitante mediante apresentação da(s)' 
Sspeltiv.aJs) nota(s) fiscal(is) op úota fiscal-fatu¡a, ou apés a su¿r tp.*";ä;ã;iãiä¿u, uuinegularidades aonstatadas.
7 '2' Para efeito de pagarnento, a PMDF consultará os sítios oficiais dos órgãos e entidadesemissores das certidões'a seguir rpiacionadas, parä 

" t"rin.ãiil; regularidade fiscal daContratada: ' Í--

"i 
C"niglq de regularidade de débitos Relativos as Contribuições prwidencirárias e as deTerceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Decreto r.¿"t¿ 

";g.ãçüäoj+l;,^*^*,:l^1:tt$"¿. de Regularidade do Fundo de Garantiu po, T;p; ;; ñ;; l"rcrs,
lornecido pela CEF - Caixa Econômica Federal, devidamente atuaiizado 6tei n g.ól¿lÐ;

c) certidão {e Regularidade com a1azenda¿o pi"t ¡to FJ;i t-

d) Prova dç inexistência de debitos inadimplidos perante a lusúça do Trabalho, mediante aaprçsentação de Certidão Negativa de Débitos Tt"b"thirt"r -õNDT i;;lJ d.{gt0,;;;ä"lrrr,,de 20lt). 
_

e) Certidão de Regularidade com a Fazenda Federal.
7?"l.-Tambérn poderão ,", *uitÃ-."nidões positi.vas com efeitos. de negativ a paraps docrrmentos fiscais æirna.

preços ou

n I



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
DEPARTAMENTo DE IoGÍSTICA E FINANÇAS

DrREToRla o'e Aporo rocisrrco E FINAx'çes
seçÃo DE pRocEDrMENros Lrcrra_tðniðJ" Gtr)F

É tè¡rrÐ de açao.

7 '4' casohajamulta por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte procedimento: 
r

7 '4'l' A multa será descontada da garantia do respecti.t o ooot u:t ão;'r;;ö;d;L,rtru ø,superior u yul,o: da garantia prestad4 äe- J"-*to; dgrta ,";po;d"rá o contratado pela suadiferença a qual 'sená descontada aor pâgum""tos ã"entoarrn"ítu ¿'"uiãos pela Adrninisfação, ouainda, quando for o caso, cobrada judicialäente;
7'5' As emþresas com sede ou dtmicilio oo éirt ito Federal, com créditos de valores iguais ouSupe¡iores a R$ 5'000'00 (cinco mil reals), terão seus ;"gr-;;-f*itã 

"*"t 
rrivamente mediante

'crédito em conta cQrrel¡te, em nome do beneficirírio juntò ao Banco de Brasília S/A - BRB. para' ' tatrto deverão apresentar o número da conta 
"oú-rt" e da agência em öä.i* ì"î.iL, ,".r,créditos, de acordo com o Decreto 

"" ii.lài-li',tltoztz0-ll, e Jt"ruçoes posreriores. Ficam' excluídas desta rery as empresas de outros estados.da federação que não mantenham filiais e/ou
TPt":ÿ19!õ":19nle-qpe vencerem o processo licitatório no ârnbito do DF.CLAUSULA VIII - DO CONTRATO 

WT¡V¡ÙV gV

8'l' Durante o prazo de validade do ¡egrstro, as ernpresas detentoras. podbrão ser convidadas ,a, finnar contrataçäet ¿",in*"ii*"otq mãdiante autonzação du tMõ;, obseri,adas as condiçõesfixadas neste instrumento, no Edital s äs..4"t"*itaões contidas',å"Ë;Ë5j:pîîin"r,",principahnente o Decreto Distrital no 39.103/201S;
8'2' Por ocasião da celebração do contrato," 

"it*i9 da A{ininistração, poderá ser exigido dalicitante a prestação de uma das seguintes garantiasestabelecidas no Edital:
I - caução em dinheiro, or¡ em títuros da divida pública; -'-- 

-
II - seguro_garantia; ou,
rrr - fiäça;;rári;. --'

8.2.1. A garantia s,erâd9.2.Vo(dois por cehto) do valor do corrtrato (Lei no g.666/g3,prt. S6, $ 2).8,2.2. A fiança band,aúa, formalizar_se_á através-à" 
"artu 

de fiança fornecida por insfituiçãofinanceira quCI, por si ou pelos acionistas ¿"t""tor"r ¿" ,zu controle, não particþem do iapital ou da

{;;rÅi&.1îltäïi'"1" indispensávet 
"*p."rã 

;"-"t"t. Ëilhä; aos benericiop do arri go

8'2'3' Toda e qualquer g4rantia prestada pela licitante detentora äa Aþ será liberada medíantepedido por escritö.
8'2'3'l' somente poderá ser levantada após a extinção do contrato, e quando em dinheiro,atuallø:adannonetariamenie;

L'tjp: p"¿äCîî'iÉrio da fo$nistræão do. Diÿrito Federal, sçr urili-ada para cobrireventuais multas e/oú para cobrir o ìnailirhplu*""to de obrigaç0". 
"orrt 

ær¡âis, sem prejlrízo daindenização eventualmente cabível. Ngsra hüdd;;" pi;;;li;"ï-'ts (quinze) dias corridosapós o recebimento da notificação regularmente 
"-ú¿id" " ã".*r,i"ì"""¿ ser reconstituída;' 8'2'3'3' Ficará retida to-"aso de rescisão cirrtàtoat, at¿ definitiva solução das pendênciasadministrativàse/oujudiciais; --:"-^-

8-2-4. Sem prejuízo das sanlgls previstas na Lei, no Edital e nesta Ata de Registro de preços, a ntãoprestação da garartia exigida será considerada recusa i"¡r.iinìã¿î .- *si"*- o-'Jãn*uao,implicando na imediata anurãção da Nora d" E-p;lo emitida.8'3' Poderá ser dispensado å contrato ¿e ro*'""i-"oto, nos termos do $ 4o, art. 62 dalei no8'666/e3, e facultada a sua substituição iliî;il;ä,'iå äärffi ä, "*o, de compra com

fjffi"i:ffi"å räiffi] 
dos berrs aåquiridos, Jos quais não resulrem obrigações tuturas,

8.4. Aplica-se aps contratos de de registro de preços o disposto no
alterações posterioreg no que couber.

Capítulo III, da Lei Federal no g

))



. GOVERNO DO DISTRITO FEDERALpolÍcre MrLrrAR oo usinrio peopnar-
DEPARTAMENTQ DE LOGÍSTICA E FTNANtASDr+EroRl{ 

?p aporo r_-oCisrrco s riñaNîes
sEÇAo DE pRocEDrMENros Lrcrr4rénrðl- GÞF

E t.Ðìtro de ¿rç-io.

ffiJ.;ffiîäiJr"# trffiä.condições 
de habilitação e quatificação exigidas na ticiração

grÁrswaD(.-'oScoñóiõlíEs'n'r.oir*scru'l¡ro
I I cada.,comrra devêrá ser efetuada mediante u.rtoriruçuo da pMDF.
v'¿' u (s) lbrnçcedor (es) se obrþa (ìn) a manter,3*uotu o prã de vigência do Registro dePreços' todas as condicbes ¿ç n"ryiäça";igü; Ediral de pregao rrã 3r d" z¡lg,esþecia'nenteàs especificad* no Ai"*o I do referido Edital.
9'3' serão de responsabilidade do (s) i""*1""te (s) que tiver (em) seu (s) preço (s) regisrrado (s) oônus resultanle:de q.aisquer açõei, deripndas, 

",ìio, e ãespesas-decotrentes dç danos, ocoúidospor culpa .de qualquer de seus empregado, úl ptpo.tor, 
-oúrig*ao-r" 

por quaisquerresponsabilidades decorrentes de ações ¡uaiãiais qrr" m" ,r"otri* a ser atribuídos por força da lei,

ffi:irir:ïå"rî." 
cumprimento do pesente 

"¿'i;;;'ä#;;;oes.assu¡ri¿*'oå et, ¿"
CLAU-$ULA X _ DAS PENALIDADES
10'l' Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do pregão, serão aplicadas assanções estabeleciclas no Decreto 

"" 
zs-sýn006;p"uri*ãã;;'Diád; ofrciar do Distrito Federar no103 de'31 dç maio de 2005'p¿g' 

T1-97,-q"ç t"g,íu*9l19l a aplicação das sanções a¿minisLativasprevistas nas Leis Federais Giä" 8.666/93 e n, îl,.ñoàon; ilö;ùosreriores.' 10'1'l' A aplicação das sanções-de nafureza pecuniiária e restritiva ¿" ¿ir"ito. pelo não cumprimentoda$ normas previstas no gdiøl e nesta atr õ,, nos contratos de*;;"t* ä" ,* adesão, em face dodisposto nos artigos 81' 86, 87 e 88 da Lei 
"'t.aãã¡g: "Hu,t.-Ëä t"i n" 10.s20/f002, serão .obedçcidos no âmbito da Adininis$cão Direta, autrárquica r*å""i"ä e das Ernpresas públicas' do Distiito Federal, às norr-¡¿s estabelecidas 

"o 
r"i"¿oo Decreto Distrital.cLÁusuLA )il _ REvrsÄo pfpnEços -- ^-^"'*

l1'l' Não cabe reajuste de þreços "- r".ttião estrito nesta dç Registro de pregos.ll'1'1' o preço registradã 1ìoderá ser revisto em decorrênäa de eventual redução daquelespraticados no mercado, ou dè fato q,re 
"leroe 

ã 
""rr" 

¿";-r*"tç;;* u"å registrados, cabendo aoórgão gerenciador da Ata pro*o'"'1.u: necess¿irias negociaçõer:*ir Jor..ro-"".dores, observadas^' as disposições contidas na alínea *d" do inciso II do cäput ¿ä urt. os ¿riãi n" g.666/19g3-¿It.l.2. euando o preÇo inicialmente ,"girt*doloî*otiroo ,,rp"*"J"ot", tornar_se superior aopreço praticado no mercaão o ó_rgão gerenciador dËveni: rtç' r'uru¡rr-sç supen 
i1l'1'2'l' convocar'o fornecedor visando a pegociação iara redução de preços e suaadequação âo ngti_cado pelo mercado; a .

I l'1'2'2' Frustradáa negociação, o fornecedor será libçrado do 
"o*p"o-isso assumido; ert't'2'3' convocar os dãmais fomçcedore;;r;"iåäi'g""äiiåiJiouo" de negociação.11'1'3' Quando o preço ¿t *tttuJã ilJ,ì;*f* ags preços registrados e o fornecedor,

ä::lililiïH:nto 
devidamente uirnpro;;d-';'"ã. puder cumpru o compromisso, o órgão

11.1.3.1. Liberar o fomec¡f^r d1 comnro¡nisso assumido, sern aplíc4ção da penalidade,confirtnando a veracidade.dos motivos e comprovante, upr"r"oãJår;;; a comunicação ocorrerantes do pedido de fomecimento; e

I1.1.4.
11.1.3.2. Convocar os dernais forrecedores visando iguat oportunidade de negociação.Não havendo êxito nas negociações, o órgãn gerpnciador deverá à revogação daAfa de Registro de

proceder

vantajosa.
Preços, adotando as cabíveis para obtenção dà contratação mais

fixados pela Ata de Regisho de preç,os,
11.2. É, vedado çfetuar

medidas

v



. GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E FINANçAS

DTREToRTA DE Aporo locÍsrlco E FINAN'cÀssnçÃo DE pRocEDrMENros ircnÀï¿iüìõ; " GDF
E tertrf&r de açato-

inclusive o gu¡: consta do g * do art. 65 da Lei g.666/1993.
crÁusurÃ xr - nas coNorçÕEs ñ üä#MEñio oo oBJEro .

' l2'r' o objeto desta Ata de Registro o9 rtlt*,u1ãähdr p""ld Ú;äd;requisitante consoante' o disposto no art' 73 dalei Fedãral 
"" 

t.oaoígí,uiilru¿q , ¿"it"i* 
""r"as 

perrinentes.12'l'l' A Ú¡úda¿" Administrativa devení tti"t ä*irrão p*r r"."uil*oto de matçrial com valor
iJffï:å1åi:: estabelecido no art. 2¡, cpnfoäe deteñinad;rl' g 8o do art. ls do diploma
l2'2' A unidade adminishativa requisitante reserva-se o direito de proceder no prazo de 05 (cinco)dias' à inspeção de qualidade ootþ.oouior 

" 
r""*¿-los, integralnient" ou ,* pun", se estiver emdesacordo com as especiflrcações do oU3"to ii"it"ãJ

12'3' Não serão aceitós materiais re"or¿i"io"øo. * remanufatur¿dos sob qualquer foqna;clÁusrilA )ilrr -.Do cñcsrAM'Nrro óe Àra DE REcIsrRó DE pR'Çosl3'1' A presente Ata de Registro o" rt ç* poJ*i r", 
"*relada de pleno ãireito:

1 3' I' 1' Pelá PMDF, mcdiante comunicaçao'¿u ùtti¿u¿" requisitante, quando:

illi * Í:ìo:"","* tO nao cump* Q"l * oteuç0., dela consranres;lj't'3' A (s) detentora G) não retira (tt) ; Notu i" Empenho o,, inst o.ento equivalenteno prazøestabelecido.e 
1 

unidade requisitante iaol"it* "* trl ¡u*tificatiç (s);13'l'4' A G) detentora (s) äer ("-) ;;;;;àrtrtr administrarirràã" contrato deccirrente desreinsrrumenro de regisrro de preços, em argrunas hrpd;"ö;ä#ï"i. tá;ilir"ìïdi'" xvrr,da Lei Federal no g.666/93,;o* * r".p"õtirr* ailäraçoes posteriores;

å',ffitråSiîïff niøt"'"' ãï;;;;ä;*äffiä;;i de conrrato decorrente deste

13 '1'6' os preços registrados se apresentarem superiores aos piraticados no mercado, e o detentor daAta não aceitar reduziJos; v¡vÙ @ù Prc'rr'r{¡uri ¡

13 'l '7 ' A(s) detentora(s) sofre("Tl ryt:t:t 9q :gry:s-p-revisras nos incisos III ou tv do caput doart' 87 da Lei 8'666/1993' ou oà art.'7" ¿u r"i 
"" to.izwiloi;d*,oärÏor-* perrlnenres.13'1'8' Þor razões de interesse público, ¿"u¿.**r¿ ã"tr*o"ä,îî,rJin"ø" pera Administração.lJ'2: Pela(s) detentora(s), quando medlante ,Ji"ituçao-;;';d;;;, comprovar (em) esrar'' a impossibilirada(s) de cumirtr as exþênci;;;i" ,""rr¿* 

"";r*d;-o"Lo, ¿lg¡rma das,hipóteses

;:iå$ïrå: 
art' 78, incisos Xrv e ñ¡I, du r"i-r"ã"*r * s.do6leãl;; * respecrivas dtåraçoes

)y',



tt-

l4' l ' As aquisições do objeto o" 
l-t"::"|q A? d: Registro de preços serão soricitada, peras diversasurridades Gestoràs do Gsvenro do Distrito F"d";J; autorizadÁ, do u caso, pela *MDF, sendoposteriorrnente devolvidas ao otgãn p*u rrp*"ti* 

"qrr:o {. Jl"*ndente Notá de Empenho.l4'2' o quantitativo decorrente ¿ãs a¿eso.,";;a Ãtu de Reffi;;ïö", näo poderá exceder, natotalidade' ao quÍntupto do quantitativ;d"-ä;î.. 
"rgi*trado 

para o órgão gerenciador eórgãos participantes, indepe4dentemente ãä 
-"ø*. 

¿" grqrgt não_participantes que vonham aaderir, eonfonne disposiçãoão art.12$ 17 do n""r"io Distrital 3g.læn0ß.l4'3' As aqiúsições e/oucontratações decorrentu, ¿otitîJ..iît-rra;";;a.ä er{ceder, por órgão ouentidade' a ûffivo (cem por **oø¡ do, qo"nut"ã"os doq ft-*;o'il;ú*menúo convocatório e

lii.ö$îtî'+':$ïËïîfr"#d;l-,*äää;"*"*ää#ï'rãos.parricipanres.
^ 

l5' 1 ' Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intennédio de lavrafura determo aditivo à presente aL ¿" Regisrro ;;;;ö" '"
cLÁusuLA xvr _ DAS oriÞôslcoEs FrNArs16'l' Integrarn esta Ata 

" Èdiht ilÞ;,t;* ;Jîi" z0t9 ese's anexos, as propor/* 
"oo, 

preçod,especificação, consumo médio il;roui d;iä."" 
-

16'2' os casos omissos serao resolf'tdii;; ;"*do com a Lei Federal n, g.666/93 e alreraçõesposteriores, åherada;;1"il;"iil;:.s tst/dî;ì" Lei Federal oJg.e+s¡E*, e, com as demaisnonnas aplicáveis' subsidiariamente, aplicar-se+o oãpri*ipios gerais de Direito.16'3' Havendo irregularidades 
"b:1" 

instrumentö *oto ;ä;";;r" com a ouvidoria deCombate à Cbrrupção, no telefone 0g00_64 49060.

GOVERNO DO DISTRITO F.EDERAL .

tqLrg-r4 Mr,r,rrAR oo orsilrrô rspenel
DEeARTAMENTo oe LocÍsrrcA e nrrvÃñçns

DrREroRrA DE Aporo r,oCísïrco E FTNANCAs
s eçÃo DE pRocrolrr,rn¡¡rõ s irö ñeiäi'ìð i " Gt)F

E t¿-.nì¡)o de rgio.

w


