
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E FINANÇAS

POLÍCIA MILITAR
DISTRITO FEDERAL

CONTRATO PARA AQUISIÇAO DE BENS PELO

DISTRITO FEDERAL N. 6412019-PMDF, nos

termos do Padrão n.0812002.

Processo SEI n. 00054-0001 049512019-12

CLÁUSULA PRIMEIRA. DAS PATTES

o DISTzuTO FEDERAL, por meio de sua PoLÍcIA MILITAR, representado por

STÉFANO ENES LOBÄO, Coronel QOPM, na qualidade de Chefe do Departamento de Logística e

Finanças, com fulcro no Decreto Federal n.7.16512010, no Regimento lnterno aprovado pela

Portaria PMDF n.78512012 e fundamentação nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e

Contábil do Disrrito Federal e a empresa TRIUMPH-FABRICAÇÃO DE MOTOCICLETAS DE

MANAUS LTDA, doravante denominada Contratada, CNPJ n. 14.808.07410001-63, sediada na Av.

Presidente Kennedy, n. 885, Galpões CI, C2, C3, C4b e C5b, Condomínio Industrial Mário

Guerreiro, Bairro Morro da Liberdade, Manaus-AM, CEP. 69.074-695; e Filial: CNPJ n.

14.808.07410002-44, Av. Wagner Luís Bevilacqua, n. 525, Parte "G", Bairro Leitão, Louveira-SP,

cEP: 13.290-000, telefone: (11) 3010-1010, (61) 2102-3333, e-mail:

elainejunqueira@triumph.co.uk, representada por CARLOS RENATO FABRINI, CPF n.

130,974.658-39, RG N,254248962, SSP/SP E DAVID MAGALHÃES DAHER BORGES, CPF N.

271.514.448-26, RG n.26.68I.931-X, SSP/SP, na qualidade de Administradores.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do ProcedimentO

O presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico n. 2712019-

PMDF (Doc. SEI n.27517690), da Proposta (Docs. SEI n'. 28720341130319131), da Ata de Registro

de Preços n. 2812019 PMDF (Doc. SEI n. 29616248) e da Lei Federal n. 8.66611993.

cLÁusuLA TERCEIRA - Do objeto

O Contrato tem por objeto a aquisição de ll2 (cento e doze) Veículos automotor,

tipo motocicleta, categoria TRAIL/BIG TRAIL, de fabricação nacional, da marca TRIUMPH,

800xCx, novo e zero quilômetro, montada sobre quadro tubular de aço ou alumínio,
I
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com motor fazendo parte da estrutura ou apoiado sobre o berço do chassi. Combustível: Gasolina;

Cilindrada: 800 cm3; Potência: 95 cv; Torque: 77nm; Alimentação: Injeção eletrônica; Ciclo do

motor: 4 (quatro) tempos; Refrigeração: Líquida; Partida: Elétrica; Câmbio: 6 (seis) marchas a frente;

Caixa de mudanças: Mecânica, sequencial, acionada por pedal; Embreagem: Conforme especificação

do fabricante; Relação final: Conforme especificação do fabricante; Dotado de sistema de controle de

tração; Rodas: Raiadas com aro de alumínio; Sistema de freio: Discos flutuantes duplos de 305 mm,

cáliper de 2 pistões Brembo e 4 blocos , ABS comutável na dianteira e disco simples de 255 mm,

cáliper flutuante único Nissin com 2 pistões, ABS comutável traseira; Tanque de combustível: Com

capacidade de l9L; Altura assento: 840 mm; Demais equipamentos obrigatórios exigidos pelo

CONTRAN; Dispositivo contra linha de pipa; Protetor de motor, tanque e carenagem;

Cavalete/descanso central; Protetor de carter e escapamento; Protetor de mãos; Protetor de farol;

Protetor de radiador; Suporte par sinalizador dianteiro; suporte para sirene; Sinalizadores luminosos

dianteiro; Sinalizador luminoso traseiro; Sinalização acústica; Acionamento do sistema luminoso e

acústico; Grafismo e Pintura; Suporte para tonfa e/ou bastão policial; Bauleto e/ou bolsa e/ou baú; e

demais especificações do Edital de Pregão Eletrônico n.2712019- PMDF e seus Anexos (Doc. SEI n.

27517690), da Proposta (Docs. SEI n'. 28720341130319131), da Ata de Registro de Preços n.

2812019 PMDF (Doc. SEI n.29616248), que passam a integrar o presente Termo.

CLÁUSULA QUARTA - Da Forma de Fornecimento

4.1 _ ENTREGA DOS BENS / PROTÓTIPO.

4.1.1 - Os objetos deverão ser entregues no Setor Policial Sul (SAISO), Área

Especial n. 04, Seção de Suprimentos (PMDF), Brasília-DF, no horário de expediente

administrativo da PMDF, 13h00 as 19h00.

4.1.2 - Após assinatura do contrato, a Contratada deverá apresentar um PROTÓTIPO

do item 1, com o objetivo de analisar a conformidade dos materiais ofertados com o mínimo

exigido neste Contrato e no Termo de Referência.

4.1.3 - O item deverá ser entregue da seguinte forma:

4.1.3.1- Entrega do protótipo com aprovação, em até 30 (trinta) dias corridos, após

assinatura do contrato, desde que, demandado pela Administração.

4.I.3.2 - Após aprovação do protótipo, em até 60 (sessenta) dias corridos, deverão

ser entregues 112 (cento e doze) motocicletas do item 1.

4.1.3.3 - A contar da assinatura do contrato a contratada terâ até 30 (trinta) dias

fazer a entrega do protótipo com aprovação, e em até 60 (sessenta) dias corridos

motocicletas, não podendo ultrapassar o total de 90 (noventa) dias corridos
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4.1.3.4 - O protótipo será analisado pela Comissão de Análise Técnica, a qual será

designada pelo Chefe do DLF (PMDF).

4.1,3.5 - A Contratada deverá apresentar o protótipo na sede da PMDF e / ou sede da

empresa e / ou transformadora, desde que, seja nos limites geográficos do Distrito Federal.

4.1.3.5.1 - Caso não seja possível, a Contratada arcarâ com os custos do

deslocamento, alimentação e hospedagem da Comissão para averiguação do protótipo, quando for

o caso.

4.1.3.6 - O protótipo, após aprovação, servirá de modelo para todos os objetos do

mesmo item para flrns de comparação com o material a ser entregue, sendo computado ao

quantitativo a ser adquirido.

4.1.3.7 -Para apreciação do protótipo, a Comissão terá como parâmetro a inspeção

visual, técnico, ergonômico e metrológica, de todos os itens quanto ao atendimento mínimo das

especificações contidas nos anexos 41, e no Termo de Referência.

4.1.3.8 - Havendo necessidade, a Polícia Militar do Distrito Federal contratará um

laboratório acreditado pelo INMETRO e I ot 619áo público competente, para submeter o protótipo

a testes, avaliação de conformidade com as especifîcações técnicas e verificação das eventuais

alterações de caraterísticas e se estas estão regulaúzadas.

4.1.3.9 - Ocorrendo a reprovação do protótipo, a Contratada deverá apresentar outro,

já com as adequações necessárias, sem alteração do prazo de 90 (noventa) dias para entrega total

do quantitativo adquirido.

4.1.3.10 - Outras demandas, caso tenha o protótipo aprovado teráo prazo de 60

(sessenta) dias para entrega.

4.1.3.11 - Será de responsabilidade da empresa contratada os custos com o

deslocamento aéreo e ou terrestre, translado (aeroporto-hotel / hotel-aeroporto - hotel-local de

inspeção I local de inspeção-hotel e eventuais atividades vinculadas), hospedagem por 05 (cinco)

dias em hotel com confîguração equivalente a 3 estrelas, na qual atenda aos requisitos básicos:

quartos individuais (tipo suíte); ar condicionado.

4.1.3.11.1 - Quanto à alimentação, deverâ a contratada providenciar 03 (três)

refeições sendo elas: café da manhã, almoço e jantar. Estas deverão ser de padrão 'omédio", para os

04 (quatro) policiais encarregados de inspecionar e aprovar o protótipo. Evidencia-se a

inviabilidade de se estabelecer os quantitativos monetários, visto que todos os custos podem

variar, a depender da localidade em que a licitante vencedora sediará as No que tange à

hospedagem, pode a contratada oferecer, caso possua,

configuração igual às exigidas para o quesito "hotel".

Setor de Á¡eas Isoladas Sul, Quadra
CNPJ no 08.942.610/0001-16 -
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4.2.LOCAL DE ENTREGA E RECEBIMENTO.

4.2.1 - Local da entrega: Setor Policial Sul (SAISO), AE n. 04, Seção de

Suprimentos do DPMT/DLF/PMDF, Brasília-DF, CEP: 70.610-212, contatos: (61) 3190.5791 I

31905790 I 3190.5785 I 3190.5782, E-mail: dpmt@pmdf.df.gov.br, horário de expediente

administrativo da PMDF, 13h00 as 19h00.

4.2.2 - Conforme Ãrt.73,II, a e b, da Lei Federal n. 8.66611993, o recebimento dar-

se-á:

4.2.2.1- Provisoriamente, para efeito de posterior verificações da conformidade dos

objetos com as especificações, no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

4.2.2.2 - Definitivamente, após verificaçáo da qualidade e quantidade dos objetos e

consequente aceitação noprazo de 30 (trinta) dias úteis.

4.2.2.3 - No recebimento definitivo, a Contratada deverá entregar os objetos

devidamente: emplacados, licenciados, com tanque cheio, com notas ftcais, com chave reserva,

com termo de garantia ou equivalente, inclusive dos acessórios, equipamentos e adaptações. A

data de fabricação / modelo deverá ser igual ou posterior, do ano, à assinatura do contrato.

4.2.2.4 - Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo

com as especificações constantes neste Contrato, no Termo de Referência e na proposta, devendo

ser substituídos no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da notifrcação da Contratante, às

custas da Contratada, sem prejuízo daaplicaçáo das penalidades.

CLAUSULA QUINTA - Do Valor

O valor total do Contrato é de R$ 6.434.002,40 (seis milhões, quatrocentos e trinta e

quatro mil, dois reais e quarenta centavos), conforme quadro abaixo, procedentes do Orçamento do

Distrito Federal para o corrente exercício.

CLÁUSULA SEXTA - Da Dotação Orçamentária

6.1 - A despesa corerá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

I - Unidade Gestora/Orçamentária: 170393/00001;

II - Programa de Trabalho: 28845090300NR0053;

III - Natureza da Despesa:44.90.52;
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Qtde Valor unit. Valor TotalItem Descrição

tt2 R$ 53.946,45 R$ 6.042.002,40
Veículos automotor, tipo motocicleta, categoria TRAIL/BIG TRAIL, de

fabricação nacional, da marca TzuUMPH, modelo TIGER 800xCx, novo e

zero quilômetro.

tt2 RS 3500,00 R$ 392.000,00Equipamentos sinalizadores e dispositivos acústicos.

R$ 6.434.002,40Total lt2 R$ 57.446,45

I

\



IV - Fonte de Recurso: 0100000000;

6.2 - O empenho total é de R$ 6.434.002,40 (seis milhões, quatrocentos e trinta e

quatro mil, dois reais e quarenta centavos), conforme Nota de Empenho n. 2019NE000786, emitida

em 1811012019, sob o evento n. 40.1.091, na modalidade Global.

CLÁUSULA SÉTIMA - Do Pagamento

7 .I - Para efeito de pagamento, a PMDF consultará os sítios oficiais dos órgãos e

entidades emissores 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 Secretaria daReceita Federal do Brasil (Decreto Federal n.8.30212014)'

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 aFazendado 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.

t2.44ol20tr).

e) Prova de regularidade com aFazenda Federal por meio da Certidão Conjunta de

Débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, expedida pelo Ministério da

FazendalSecretaria da Receita Federal do Brasil.

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

apresentação, pela Contratada, da comprovação de sua regularidade hscal e trabalhista.

7.3 - O pagamento será efetuado até 30 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 dias sem o devido pagamento por parte da Administraçào, a

parcela devida serâ atualizada monetariamente, desde o vencimento da obrigação até a data do

efetivo pagamento de acordo com a variação "pto tatatempore" do IPCA/IBGE.

7.4 - 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).

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

A multa será descontada do valor total do respectivo contrato; e
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II - Se o valor da multa for superior ao valor devido pelo fornecimento do material, ou

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

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

cobrada j udicialmente.

7.5 - 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.32.76712011, publicado no DODF n. 35, pág. 3, de l8l02l20ll.

7 .5.1 - 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.

7.6 - Será efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições previstas na

Instrução Normativa RFB n. 1.23412072, altenda pela IN n.1.24412012.

7.7 - 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 Integrado 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 máximo de cinco dias úteis contados da data de sua

apresentação.

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

deverão ser reapresentados num prazo máximo de dois dias úteis.

7.10 - Em caso de rejeição da Nota FiscalÆatura, motivada por erro ou incorreções, o

prazo de pagamento passará a ser contado a partir da data de sua reapresentação.

CLAUSULA OITAVA - Do Prazo de Vigência

O Contrato terá vigência de 12 (

CLÁUSULA NONA - Das Garantias

9.7 - Garcntia para execução contratual

a contar de sua assinatura.
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9.1.1 - Para assegurar o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais

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

prestará, rrc prazo de dez dias da assinatura do contrato, garantia em favor da CONTRATANTE no

valor de R$ 128.680,05 (cento e vinte e oito mil, seiscentos e oitenta reais e cinco centavos),

correspondente a2o/o (dois por cento) do valor contratado, em uma das seguintes modalidades:

I - 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);

II - seguro-garantia, ou;

III - fiança bancâria;

g.1.2 - A fiança bancâria formalizarse-á através de carta de fiança fornecida por

instituição frnanceira 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 827, do Código Civil de 2002;

g.1.3 - A garantia prestada pela CONTRATADA somente poderá ser levantada,

mediante pedido por escrito da CONTRATADA, após a extinção do contrato, e quando em dinheiro,

atualizada mo netar i amente ;

9.1.3.1 - 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, îo ptazo máximo de 15 dias corridos após o

recebimento da notifîcação regularmente expedida, a garantia deverá ser reconstituída;

9.1.3.2 - Ficarâ retida no caso de rescisão contratualo até definitiva solução das

pendências administrativas e/ou judiciais;

g.1.4 - Sem prejuízo das sanções previstas na Lei, no Edital, a não prestação da

garantiaexigida será considerada recusa injustifîcada em assinar o contrato, implicando na imediata

anulação da Nota de Empenho emitida;

9.1.5 - A garantia deverá ter o seu valor proporcionalmente completado, quando

ocoffer modificação no valor total do contrato ou quando ocorrer sua utilizaçáo paru cobertura de

eventuais multas aplicadas.

9.2 -Da garantia dos Produtos.

9.2.1 - Os obj etos do item 1 deverão conter gatantia mínima de e quatro)

meses, sendo que prevalecerá a garantia oferecida pelo fabricante, plso o prazo seja

ao exigido, a qual se inicia apartir do recebimento definitivo dos

r
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9.2.2 - Grafismo/pintura: garantia mínima de 03 (três) anos, sendo que prevalecerá a

garantia oferecida pelo fabricante, caso o prazo seja superior ao exigido, a qual se inicia a partir do

recebimento definitivo dos bens.

9.2.3 - Acionadores e dispositivos luminosos: em conformidade com as normas SAE

J575 (vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação, cor, ciclo térmico) e SAE J595 (ensaios

fotométricos), a CONTRATADA deverá apresentar certificação de seus produtos por laboratório

reconhecido pela SAE. Garantia mínima de 03 (três) anos, sendo que prevalecerâ a garantia oferecida

pelo fabricante, caso o prazo seja superior ao exigido, a qual se inicia a partir do recebimento

definitivo dos bens.

9.2.4 - Acionadores e dispositivos sonoros: garantia mínima de 03 (três) anos, sendo

que prevalecerá a ganntia oferecida pelo fabricante, caso o prazo seja superior ao exigido, a qual se

inicia a partir do recebimento definitivo dos bens.

9.3 -Da assistência técnica.

9.3.1 - O fornecedor deverá substituir os equipamentos entregues com eventuais

defeitos de fabricação ou que apresentarem adulteração de qualidade ou sofrerem eventuais

alterações em suas características.

9.3.1.1 - Ocorrendo defeito de fabricação durante o período de garantia, a

CONTRATADA será comunicada e deverá, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados

do recebimento da notificação, providenciar a devida substituição e/ou reparação, sem qualquer ônus

paru a CONTRATANTE.

9.3.2 - Equipamentos e/ou acessórios que estiverem dentro do prazo de garantia e

apresentarem problemas de fabricação, dentro ou fora das dependências da CONTRATANTE,

deverão ter garantida toda assistência técnica por conta da CONTRATADA, inclusive eventuais

custos com remoção.

9 .3 .4 - Os chamados relativos à assistênci a técnica serão solicitados mediante consulta

ao fomecedor, conforme meio disponibilizado pela CONTRATADA para estabelecimento desta

relação, podendo ser por telefone, pessoalmente, via web e outros.

9.3.5 - Os serviços de assistênciatécnica, relativos a reparos e a substituições de peças

necessárias, deverão ser atendidos pela CONTRATADA no prazo mâximo de 30 (trinta) dias

corridos, contados da solicitação do detentor do bem.

9.3.6 - Os serviços de assistência técnica em garantia das motocicletas deverão ser

executados nas concessionárias ou oficinas credenciadas pelo fabricante, no Distrito Federal.

9.3.7 - Os serviços de Assistência técnica em garantia dos acessórios ou equipamentos

sinalizadores dispositivos acústicos deverão ser executados nas oficinas credenciadas pelo
I
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fabricante no Distrito Federal ou na própria Unidade Policial Militar onde o veículo estiver, desde

que por técnico especializado encaminhado pela CONTRATADA, sem ônus para a

CONTRATANTE.

9.3.8 - A CONTRATADA deverá atender às solicitações de assistência técnica, por

força de garantia, em prazos máximos de 05 (cinco) dias uteis, após a solicitação,para o início da

prestação da assistência.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da Responsabilidade do Distrito Federal

10.1 - A CONTRATANTE se obriga a:

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

e art.4l,II e $ 3o do Decreto Distrital n.32.59812010.

10.1.2- Designar servidor responsável pelo recebimento do material a ser fomecido.

10.1.3 - Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a Contratada.

10.1.4 - Notiflrcar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre as inegularidades que

porventura sejam observadas no material fornecido;

10.1.5 - Notificar a contratada, por escrito e com antecedência sobre multas,

penalidades quaisquer débitos de sua responsabilidade, bem como fiscalizat o material do Objeto

Contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Das Obrigações e Responsabilidades da Contratada

I 1.1 - A CONTRATANTE se obriga a:

11.1.1 - Entregar os objetos no prazo estipulado no contrato, com o devido termo de

garantia do produto ou equivalente, conforme prescreve o art. 50 e seu parágrafo único da Lei

Federal n. 8.078/1990, devendo o objeto estar em perfeita sintonia com todas as exigências e

especificações técnicas contidas no anexo 41, neste contrato e no Termo de Referência.

ll.l.2 - O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, e da relação da rede

de assistência técnica attorizada, juntamente com chave reserva, manual dos sinalizadores

acústico/visual, juntamente com cartilha da rede de assistência técnica a empresa adaptadora, todos

no idioma português (Brasil).

11.1.3 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às expensas, no total ou

em part€, eto deste Contrato em que se veriltcarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da

execução ou de empregados.

11.1. - Realizar a reposição dos produtos que apresentarem defeitos durante o prazo
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de vigência da garantia no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos contados da notifrcação emitida

pela Contratante.

11.1.5 - Cumprirtodas as obrigações constantes neste Contrato, no TR, seus anexos e

sua proposta, assumindo como exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita

execução do objeto.

ll.l.6 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com

os artigos 12, 13 e 17 a 27 , do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal n. 8.078/1990).

11.1.7 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as

obrigações assumidas, todas as condições que culminaram em sua habilitação, em especial, no

tocante à revalidação da licença de funcionamento correspondente ao exercício vigente, o que deverá

ser comprovado junto à CONTRATANTE.

11.1.8 - Cumprir o cronograma de execução a ser estabelecido e garantias, após a

assinatura do contrato.

I 1.1.9 - Designar por escritoo no ato assinatura do contrato, preposto(s)

responsável(eis) pelo atendimento ao CONTRATANTE, devidamente capacitado(s) e que tenha(m)

poder(es) para decidir e solucionar questões pertinentes ao objeto do Contrato.

11.1.10 - Manter atualizados o endereço, o(s) telefone(s) e o e-mail para contato com

responsável da empresa ou preposto designado paîa receber comunicação de ocorrências

relacionadas com a execução do objeto da contratação.

11.1.11 - Consultar o Fiscal do Contrato sempre que houver necessidade de

esclarecimentos relativos ao objeto deste Contrato, submetendo-lhe em tempo hábil quaisquer

questões que possam implicar alteração de suas especificações.

ll.l.I2 - Providenciar junto ao(s) fabricante(s) dos componentes dos bens o

cumprimento da garantia.

ll.l.13 - Adotartodas as providências necessárias àrealização do fornecimento e da

garuntia, de forma a não comprometer o andamento normal das atividades do CONTRATANTE.

1 I . 1 . 14 - Acatar integralmente as exigências do CONTRATANTE quanto à execução

do objeto contratado.

11.1.15 - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE

relativamente ao objeto do Contrato.

I1.1.16 - Responsabilizar-se integralmente pelo fomecimento dos bens, nos termos da

legislação vigente.

Il.l.l7 - Fornecer todos os lizar pelos gastos relativos a

deslocamentos de seus técnicos.

l0
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11.1.18 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE

ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, näo excluindo ou reduzindo

essa responsabilidade, afiscalização da CONTRATANTE em seu acompanhamento.

I I .1.19 - Dar assistência à Comissão de Vistoria/Inspeção designada pela

CONTRATANTE no esclarecimento técnico sobre os produtos durante processo de entrega.]

ll.l.20 - Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas decorrentes do

cumprimento das obrigações assumidas, encargos sociais e previdenciários, taxas e impostos, exames

médicos de seus empregados, sem qualquer ônus para a Polícia Militar do Distrito Federal.

ll.l.21 - Manter atualizados o endereço e os dados bancários para a efetivação de

pagamentos.

ll.l.22 - Submeter-se às obrigações estabelecidas em lei, em especial as definidas nos

diplomas federal e estadual sobre licitações, não podendo alegar desconhecimento de qualquer de

suas obrigações, além das obrigações constantes neste Contrato e no Termo de Referência.

l1l.23 - Entregar os veículos em perfeitas condições de uso, conforme proposta

apresentada, na forma deste Contrato e no Termo de Referência e Edital; A data de

fabricaçáolmodelo deverá ser igual ou posterior, do ano, à assinatura do contrato.

lI.l.24 - Entregar os veículos devidamente emplacados e licenciados, ou seja, com a

quitação dos tributos, encargos devidos, tais como: taxa de licenciamento, seguro obrigatório -

DpVAT, débitos de penalidades, sem qualquer ônus à Policia Militar do Distrito Federal.

lLl.25 - Entregar os veículos policiais caraçterizados na cor definida no manual de

identidade visual da PMDF ou aprovados pelo CCS, inclusive no Certificado de Registro

Licenciamento de Veículo cadastrado no DETRAN, quando for modificada a cor original do veículo

para atender a norïnativa do PMDF, sob pena de não aceitação da Comissão Específica de

Recebimento.

Il.l.26 - Providenciar após a entrega dos objetos (item 1) treinamento com carga

horária mínima de l0 (dez) horas aulas sobre o correto funcionamento e utilização das motocicletas.

ll.].26.l - As instruções serão ministradas a l0 (dez) policiais militares indicados

pelos comandantes do BMT e do CPTran que serão multiplicadores dos conhecimentos para os

demais policiais que utilizarão as motocicletas.

I1.1.26.2 - Os custos dos treinamentos flrcarão a cargo da empresa e será realizado no

âmbito da PMDF, em data, local e horário a ser definido pelo executor do contrato.

I1.1.26.3 - A Contratada deverá ministrar as seguintes disciplinas:

{
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02 de 02h
03 em ambiente urbano.Técnicas de 03h
04 básicas de em rural. 03h

de Ensinoda nal 10h

11.1.26.4 - Havendo falhas no treinamento por culpa da contratada, esta deverá

oferecer novo curso sem ônus para a CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Atteração Contrarual

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.

I2.2 - A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação

ou penalização financeira, quando 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

13.1 - Das Espécies

13.1 .1 - 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 Distrital n.26.851/2006, alterado pelos Decretos Distritais n.26.99312006; n. 27.06912006;

n. 35.83112014 e n.36.97412015 a seguir relacionadas:

I - advertência;

II - multa; e

III - suspensão temporâria de participação em licitação, e impedimento de contratar

com a Administração do Distrito Federal, por prazo não superior a 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; a penalidade será aplicada por prazo não superior a 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 anatureza e a gravidade da falta cometida;

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a

reab a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que
t2
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contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o ptazo 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 II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo

processo, no prazo de cinco dias úteis.

13.2 -DaAdvertência

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

descumprir qualquer obrigação, e será expedido:

I - pela SUBSECRETARIA DE LOGISTICA, quando o descumprimento da

obrigação oconer no âmbito do procedimento licitatório e, em se tratando de licitação para registro

de preços, até a emissão da autorizaçáo de comprapara o órgão participante do Sistema de Registro

de Preços;

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.

13.3 - Da Multa

13.3.1 - 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 - 0,33yo (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material

ou execução de serviços, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em

atraso, até o limite de 9,9%o (nove inteiros e nove décimos por cento), que comesponde a até 30 dias

de atraso;

II - 0,66 o/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 caráúer excepcional, e a critério do órgão

contratante, quando o atraso ultrapassar 30 dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o

inadimplemento completo da obrigação contratada;

ilI - 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

ou retirar o instrumento equivalente, dentro do ptazo estabelecido pela
l3
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Administração, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusão do serviço, ou

rescisão do contrato I nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente; e

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

descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.

13.3.2 - A multa será formalizada 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 cinco dias úteis, a contar do

recebimento da notificação, nos termos do $ 3" do art. 86 da Lei Federal n.8.666/1993, 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.

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 atualizadapelo Índice Geral de Preços ao

Consumidor Amplo (IPCA) ou equivalente, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos

pela Administração ou cobrados judicialmente.

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 enhega 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 cinco dias; e

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

natureza 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 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 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 subitem 13.3.1 não se aplica nas

hipóteses de rescisão contratual que não ensejam penalidades,

13.4 -Da Suspensão

13.4.1 - A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de

participar de licitação e de contratar com a Administração, e, se aplicada em decorência de licitação

na ainda suspende o registro cadastral da licitante e/ou contratada no Cadastro de

t4
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Fornecedores do Distrito Federal, instituído pelo Decreto Distrital n.25.96612005, e no Sistema de

Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, de acordo com os prazos a seguir:

I - por até 30 dias, quando, vencido o prazo de advertência, emitida pela

SUBSECRETARIA DE LOGISTICA, a licitante e/ou contratada permanecer inadimplente;

II - por até 90 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 meses, quando a licitante, na modalidade pregão, convocada dentro do

ptazo 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 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 - São competentes para aplicar a penalidade de suspensão:

I - a SUBSECRETARIA DE LOGÍSTICA, 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

oco¡¡er na fase de execução contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou

assinar o contrato.

13.4.3 - A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito

Federal.

13.4.4 - O prazo previsto no inciso IV poderá ser aumentado para até 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 13.5 permanecerá em vigor

enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punição ou até que seja promovida a



ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes de sua conduta e após decorrido o prazo da

sanção.

13.5.3 - 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 Federal n.8.66611993.

13.6 - Das Demais Penalidades

13.6.1 - 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 LOGÍSTICA, estarão sujeitas às seguintes penalidades:

I - suspensão temporária do certificado de registro cadastral ou da obtenção do

registro, por até 24 meses, dependendo da natureza e da gravidade dos fatos; e

II - declaração de inidoneidade, nos termos do subitem 13.5;

III - aplicam-se a este subitem as disposições do subitem 13.4.3 e 13.4.4.

13.6.2 - As sanções previstas nos subitens 13.4 e 13.5 poderão também ser aplicadas

às empresas ou profissionais que, em razão dos contratos regidos pelas Leis Federais nos n.

8.6661 1993 ou n. I 0.520 12002:

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 reçurso contra a aplicação das penas de

advertência, suspensão temporária ou de multa, no prazo de cinco dias úteis, a contar da ciência da

respectiva notificação.

I3.7 .2 - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o

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

prazo, fazê'lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo

de cinco dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

13.7.3 - Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia do início

quando for explicitamentee incluir-se-á o do vencimento, e

disposto em contrário;

os dias consecutivos,
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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; e

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.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.

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

Federal as sanções aplicadas com fundamento nos subitens 13.2 e 13.3 deste capítulo de penalidades,

as quais se formalizam por meio de simples apostilamento, na forma do art. 65, $8o, da Lei Federal n.

8.66611993.

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 após o decurso do 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 contratada ficarâ

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

obrigações licitatórias e/ou contratuais.

I 3. I 0 - Disposições Complementares

13.10.1- As sanções previstas nos subitens 13.2, 13.3 e 13.4 do presente capítulo

serão aplicadas pelo ordenador de despesas do órgão contratante.

13.10.2 - Os prazos referidos neste capítulo só se iniciam e vencem em dia de

expediente no entidade.

13.1 - Foi a denominação da Subsecretaria de Licitações e Compras
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para Subsecretaria de Logística da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa e

Desburocratização do Distrito Federal por força do Decreto Distrital n.36.30412015, publicado no

DODF n.20, de 27 de janeiro de 2015.

CLÁUSULA DÉCIMA eUARTA - Da Dissotução

A dissolução do contrato poderá ser feita de comum acordo, reduzida a termo no

processo da licitação, desde que haja conveniênciapara a Administração; e deve ser precedida de

autorização escrita da autoridade competente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - 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, daLei

Federal n.8.666/19ö3, 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 Contratadapara 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 sÉrrvr¡. - Do Executor

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

presente Contrato, que desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Execução

Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Da Pubticação e do Registro

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

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

ocorrer no data, após o que deverá ser providonoiado o registro do

instrume¡tó pela
(

Polícia Militar do Federal.
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA. Do FoTo

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

relativas ao cumprimento do presente Contrato.

de2019.

Pelo Distrito Federal

Pela Contratada

O ENES o-
Chefe do Departamento de e

3Êfìi,:3?iiffljåg

CARLOS RENATO FABRINI
Administrador

DAVID BORGES
Admini

David M. Daber Borger
Cþrt 211.514.14s'2ø
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Testemunhas:

Elaine
CPF

Coord. de

rußt0s Antonio BATI$I,{
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