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POLfCIA MILITAR
DISTRITO FEDERAL

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E FINANÇAS

MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE BENS PELO

DISTRITO FEDERAL N. 6712019-PÌly4.DF, nos

termos do Padrão n.0812002,

Processo SEI n. 0054-001107 12017

CLÁUSULA PRIMEIRA. DAS PATTES

DISTRITO FEDERAL, por meio de sua PoLÍCh MILITAR, representado por

STÉFAN9 ENES LoBÄo, Coronel eoPM, na qualidade de Chefe do Departamento de Logística

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

portaria PMDF n.7g512012 e fundamentação nas Normas de Execução orçamentária' Financeira e

Contábil do Distrito Federal e a empresa RENAULT Do BRASIL S/4, doravante denominada

Contratada, CNPJ n.00.913.4431000I-73, com sede na Av. Renault,1.300, Bairro Borba do

Campo, São José dos Pinhais-PR, CEP: 83.070-900, telefone: (11) 2184-1002, e-mail:

atendimento.governo@renault.com, representada por ADRIAN BOQUETTI, CPF n. 178'215'988-

60, RG n.24.986.581-6 SSP/SP, na qualidade de Procurador'

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PTOCEdiMCNtO

O presente contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico n.2812018-

pMDF (Doc. SEI n. 15953899), da Proposta (Doc. SEI n.15562999), da Ata de Registro de Preços

n.2712018 (Doc. sEI n. 16183639) e da Lei Federal n.8.66611993.

cLÁusuLA TERCEIRA - Do objeto

O contrato tem por objeto a aquisição de 25 (vinte e cinco) Viatura de apoio

operacional, veículo da marca RENAULT, modelo KWIND Intense, zero quilômetro, com pack

connect, tapete, kit para instalação de rádio tetra, revestimento de piso em material não absorvente,

protetor de cárter e demais especificações constantes do Anexo I, (Termo de Referência) do Pregão

Eletrônico n. 2812018- PMDF e da Proposta da empfesa vencedora no certame, que passam a

integtar o presente Termo.

UARTA - Da Forma de Fornecimento

- Os bens deverão ser entregues Seção de Suprimentos/DPMT localizada no4.1
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SAISO, Área Especial n.04, Asa Sul, Brasília-DF, CEP 70.610-200, no horário de expediente

administrativo da PMDF, no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da assinatura do

instrumento contratual, devidamente emplacados e licenciados, com tanque cheio e

acompanhados das respectivas notas fiscais e serão recebidos por comissão designada pela

autoridade competente, da seguinte forma:

4-1.1 'Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos

mesmos com as especificações.

4.1.2 - Definitivamente, após verificação da qualidade, quantidade e consequente

aceitação.

4.2. CONFERÊNCIA/VISTORIA: A(s) vistoria(s)/inspeção(ões) do(s) objeto(s)

deverá(ão) ser realizada(s) por comissão de 03 (três) membros da Polícia Militar do Distrito
Federal, indicados pelo DLF e 0l membro das unidades policiais envolvidas na aquisição.

4.2.1 - No momento da inspeção, deverá também fazer sepresente, um representante

da montadora do veículo, visando a garantia do produto acabado e seu respectivo pós-venda.

4.3 - rNSPEÇOES

4.3.1 - Tolerâncias e permissões

4.3.1.1 - Serão considerados defeitos críticos todas as ocorrências e/ou

irregularidades que possam de forma direta ou indireta alterar as características normais do veículo

ou inviabilizar o seu uso no policiamento ou atividades da PMDF.

4.3.1.2 - A ocorrência de um defeito crítico implicará na devolução do veículo ao

fornecedor para solução da irregularidade. Poderá ser realizada, em casos excepcionais, inspeção

metrológica.

4.3.2 - Itens de verificação dos defeitos críticos:

4.3.2.1- Existência rugas, bolhas ou diferenças na pintura do veículo.

4.3.2.2 - Existência de defeitos e ou incorreções nos grafismos aplicados ao veículo.

4.3.2.3 - Aspecto geral das lanternas traseiras e dianteiras e faróis, quanto a possíveis

defeitos, trincas ou quebras.

4.3.2.4 - Funcionamento anormal de qualquer lâmpada.

4.3.2.5 - Ausência de identificações do número de chassi nos vidros, no chassi,

plaquetas e etiquetas no veículo.

4.3.2.6 - Funcionamento anormal dos equipamentos e acessórios elétricos.

4.3.2.7 - Nível de óleo do motor fora das especificações do fabricante.

4.3.2.8 - Nível de óleo da direçfø hiãráulica (quando ) fora do estabelecido

pelo fabricante.
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4.3.2.9 - Nível de água do sistema de arrefecimento e do limpador de para-brisa fora

do estabelecido pelo fabricante.

4.3.2.10 - Nível do fluído de freio no reservatório fora do estabelecido pelo

fabricante.

4.3.2.11 - Ausência de quaisquer equipamentos obrigatórios de fábrica (macaco,

chave de roda, triângulo de segurança, cinto de segurança, pneu estepe, extintor de incêndio).

4.3.2.12 - Forração dos bancos em desacordo com o previsto na presente norrna, e

ausência dos encostos de cabeça nos bancos dianteiros e traseiro.

4.3.2.13 - Forração do teto, portas e assoalho fora do especificado nesta nonna.

4.3.2.14 - Funcionamento anormal do conjunto acústico visual e do amplificador de

som e da sirene.

4.3.2.15 - Funcionamento e fixação anormal das máquinas de acionamento dos

vidros, trancas e puxadores das portas.

4.3.2.16 - Funcionamento anormal do sistema de ar forçado (ventilação

interna/difusores de ar).

4.3.2.I7 - Funcionamento anormal do motor do veículo.

4.3.2.18 - Danos ou ausência das borrachas das portas e tampa traseira.

4.3.2.19 - Inconformidade da cela, das adaptações e dos acessórios com as

especificações apresentadas nesta norTna.

4.3.2.20 - Existência de trincas e/ou arranhões nos vidros e espelhos retrovisores.

4.3.2.21- Ausência ou má fixação dos limitadores de portas.

4.3.2.22 - Ausência ou má fixação das alças do teto e dos retrovisores.

4.3.2.23 - Outras irregularidades que comprometam o desempenho e funcionamento

do veículo ou que resultem em falha reduzindo substancialmente a utilidade da unidade de produto

para fim a que se destina.

4,4 - D AASSISTÊNCIA TÉCNICA.

4.4.1 - A Contratada deverá realizar, em concessionárias na região do DF, por força

da garantia do veículo e de seus componentes, as assistências técnicas constantes no manual de

garantia, referentes ao desgaste prematuro e aos defeitos de fabricação, mesmos os ocultos, fazendo

as substituições e serviços necessários ao perfeito funcionamento do veículo sem ônus para a

Contratante

UINTA - Do Valor

valor total do Contrato é de R$ 1.046.877,50 (um milhão, quarenta e seis mil,
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oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme quadro abaixo, procedentes do

Orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício

Descrição Qrde. Valor unit. Valor TotalItem

25 R$ 4r.875,10 R$ 1.046.877,50I Viatura de apoio operacional, da marca RENAULT, modelo KWIND.

CLÁUSULA SEXTA - Da Dotação Orçamentária

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

I - UG/UO: 170393/00001;

II - Programa de Trabalho: 28845090300NR0053;

III - Natureza da Despesa: 44.90.52;

IV - Fonte de Recursos: 0100000000.

6.2 - O empenho totaliza R$ 1.046.877,50 (um milhão, quarenta e seis mil,

oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos), Nota de Empenho n. 2019NE000822,

emitida em04llll20l9, sob o evento n. 40.1.091, na modalidade Global.

CLÁUSULA SÉTIMA - Do Pagamento

7.1 - 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 Secretaúa da Receita Federal do Brasil (Decreto Federal n.

8.302120r4);

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);

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

Débitos relativos aos Tributos Federais e a Divida 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

ofigjqisLo,r e entidades emissores das citadas certidões, o pagamento ftcarâ condicionado à

apresentação, pela da comprovação de sua regularidade fiscal e
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7.3 - O pagamento será efetuado 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 Adminisftaçáo,

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

efetivo pagamento de acordo com a variação oopro rata tempore" do Índice Nacional de Preços ao

Consumidor Amplo- 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).

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

I - A multa será descontada do valor total do respectivo contrato;

II - Se o valor da multa for superior ao valor devido pelo fornecimento do serviço,

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.

7.5 - 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

Brasí|ia 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.

7.6 - 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 efefuada 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 Integrado de Pagamento de

Impostos e das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES.
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7.8 - Documentos de cobrança rejeitados por effos ou incorreções em seu

preenchimento serão formalmente devolvidos à Contratada, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis

contados da data de sua apresentação.

7.9 - Os documentos de cobrança, escoimados das causas que motivaÍam 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

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

CLÁUSULA OITAVA - Do Prazo de Vigência

O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura.

CLÁUSULA NONA - Das Garantias

9.1 - Da garantia para execução contratual

9.1.1 - Para assegurar o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais

assumidas, inclusive indenizaçáo a terceiros e multas eventualmente aplicadas, a contratada

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

valor de R$ 20.937,55 (vinte mil, novecentos e trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos),

correspondente a 2o/o (dois por cento) do valor contratado, em uma das seguintes modalidades:

I - Caução ern 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,

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

II - seguro-garuntia;

III - fiança bancâria.

9.1.2 - A fiança bancária formalizar-se-á através de carta de fiança fomecida por

instituição financeira 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

beneficios do artigo 827 , do Código Civil de 2002.

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

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

atualjzada monetari amente ;

9.1 .3.1 - Poderá, a critério da Administração do Distrito Federal, ser utilizada para co

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

indenização eventualmente cabível. Nesta no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos

o recebimento da CX a garantia deverá ser
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9.1.3.2 - Ficará retida no caso de rescisão contratual, até definitiva solução das

pendências administrativas e/ou judiciais.

9.1.4 - Sem prejuízo das sanções previstas na Lei, no Edital, a não prestação da

garantia exigida será considerada recusa injustificada em assinar o contrato, implicando na imediata

anulação da Nota de Empenho emitida.

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

oconer modificação no valor total do contrato ou quando ocoffer sua utilizaçäo para cobefiura de

eventuais multas aplicadas.

9.2 -DaGarantia dos veículos e equipamentos

9.2.1 - Garantias a contar do recebimento definitivo do veículo:

9.2.1.1- Veículos: 03 (três) anos, ou 100.000 (cem mil) quilômetros o que primeiro

vencer, contra quaisquer defeitos de fabricação, após o recebimento definitivo;

9.2.1.2 - Grafismos: Garantia mínima de 03 (três) anos;

9.3 - Instalação do Rádio comunicação Tetra: O veículo deverá ser entregue com

toda instalação necessária paru o funcionamento do rádio TETRA (13007369) preservando-se a

garantia do fabricante do veículo;

9.3.1 - Durante o período de garantia, a Contratada deverá assegurar assistência

técnicadisponível em todo o Distrito Federal, devendo se responsabilizar pelo transporte do veículo

que apresentar defeito até uma de suas concessionárias e a consequente manutenção do veículo em

suas instalações, sem ônus adicionalpara a Contratante, sempre que solicitado.

9.3.2 - A Contratada deverá substituir o veículo se, no período máximo de 60

(sessenta) dias após o recebimento definitivo, apresentar defeitos sistemáticos de fabricação,

devidamente comprovados pela constante necessidade de manutenção corretiva sucessivas. Em caso

de substituições a garantia será contada apafür da data de entrega do novo veículo.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da Responsabilidade do Distrito Federal

10.1 - A CONTRATANTE obriga-se a:

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

8.66611993 e art. 4I,II e $ 3' do Decreto Distrital n.32.598120L0.

10.1.2 - Designar policial militar responsável pelo recebimento do material a ser

fornecido;

10.1.3 - Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a Contratada.

10.1.4 - Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre as irregularidades

que sejam observadas no material fornecido;

L5 - Notiftcar a Contratada, por escrito e com antecedência sobre
'7
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penalidades quaisquer débitos de sua responsabilidade, bem como fiscalizar o material do Objeto

Contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Das Obrigações e Responsabilidades da Contratada

I l.l - A CONTRATADA obriga-se a:

11.1.1 - 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.

11.1.2 - Substituir ou adequar, as suas expensas, os produtos eventualmente

entregues em desacordo com as especificações deste documento ou que apresente vício de

qualidade.

11.1.3 - Designar por escrito, no ato assinatura do contrato, preposto responsável

pelo atendimento ao CONTRATANTE, devidamente capacitado e que tenha poder parù decidir e

solucionar questões pertinentes ao objeto do contrato.

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

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

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

deverá ser comprovado junto à CONTRATANTE;

11.1.5 - Refazer, às suas expensas, e sob pena de aplicaçáo de sanções cabíveis, os

serviços eventualmente entregues em desacordo com as especificações deste Contrato e do Termo

de Referência ou que apresente vício de qualidade;

11.1.6 - Cumprir o cronograma de execução a ser estabelecido no plano de trabalho

após a assinatura do contrato;

I1.I.7 - Manter atualizados o endereço, o (s) telefone (s) e o fax para contato com

responsável da empresa ou preposto designado para receber comunicação de ocorrências relacionadas

com a execução do objeto da contratação;

11.1.8 - 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;

11.1.9 - Providenciar junto ao (s) fabricante (s) dos componentes dos bens o

cumprimento da garantia;

11.1.10 - Adotar todas as providências necessárias àrealização do fomecimento e da

garantia,de forma a não comprometer o andamento do CONTRATANTE;

11.1.1 1 - Acatar

do objeto contratado;

as exigências do quanto à execução
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II.l.l2 - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE

relativamente ao objeto do Contrato;

1 1.1.13 - Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos bens, nos termos da

legislação vigente;

1 1.1 .14 - Fomecer todos os bens, bem como se responsabilizar pelos gastos relativos a

deslocamentos de seus técnicos;

1 l.l.l5 - Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo

CONTRATANTE quanto à execução do objeto contratado;

1 1 .1.16 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou

a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa

responsabilidade, a fiscalizagão da CONTRATANTE em seu acompanhamento;

ll.l.l7 -Indenizar o CONTRATANTE por quaisquer danos diretamente causados por

profissional a serviço seu, ficando o CONTRATANTE, desde jâ, arúorizado a descontar o valor

correspondente da garantia ou dos pagamentos devidos à CONTRATADA;

I 1.1.1 8 - Dar assistência à Comissão de Vistoria/Inspeção designada pela

CONTRATANTE no esclarecimento técnico sobre os produtos durante processo de entrega;

11.1.19 - Disponibilizar, de forma impressa e digital, os manuais a respeito dos

componentes e fi.rncionamento dos bens, em língua portuguesa.

ll.l.20 - Manter durante a execução deste Contrato todas as condições exigidas

inicialmente, alérn do envio de certidão negava de débito junto ao FGTS e ao INSS, conforme prevê o

afügo 3t, da Lei Federal n 8.21211991 (Lei Federal n. 9.03211995 e artigo 7I da Lei Federal n.

8.666/1993) e artigo 2o daLei Federal n.9.01211995;

ll.l.2l - Atender às solicitações de assistência técnica, por força de garantia, no prazo

máximos de 05 (cinco) dias corridos, após a solicitação, para o início da prestação da assistência;

ll.I.22 - 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 paraaPolícia Militar do Distrito Federal;

ll.l.23 - Manter, durante toda a execução do objeto contratado, todas as condições de

habilitação e qualificação exigidas na licitação em compatibilidade com as obrigações assumidas

neste ajuste, informando ao CONTRATANTE sobre ato ou fato que venha a modificar as condições

iniciais de habilitação;

ll.l.24 - Manter atualizados o endereço e os dados bancários para a efetivação de

pagamentos;

proposta

ll.l.25 - Os veículos deverão ser entregues em perfeitas condições de uso,

na forma deste Contrato, do Termo de Referência e do
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ll.l.26 - Corrigir os eventuais defeitos apresentados pelos veículos, compreendendo

substituições, ajustes e correções necessárias, dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos.

ll.l.27 - Entregar os veículos no PRAZO tVtÁXVtO DE 120 (cento e cinquenta)

DIAS, em perfeita sintonia com todas as exigências e especificações do Edital, do Termo de

Referência e deste Contrato, sob pena de punição nos termos contratuais.

11.1.28 - 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. Destacando

que os veículos para uso velado deverão ter placa vinculada.

ll.I.29 - Entregar os veículos policiais caractenzados na cor definida no manual de

identidade visual da PMDF, inclusive no Certificado de Registro Licenciamento de Veículo

cadastrado no DETRAN, quando for modific ada a cor original do veículo para atender a normativa do

PMDF, sob pena de não aceitaçáo da Comissão Específica de Recebimento.

11.1.30 - Entregar os veículos devidamente abastecidos de combustível conforme

memoriais descritivos (13 00 6 493, 13 00 68 42, 1 3 007 07 2).

11.1.30.1 - Devido ao período de tempo para o cadastro e confecção do cartão de

abastecimento, os veículos novos necessitam realizar deslocamentos até seu destino final, bem como,

prevenir a ocorrência de qualquer tipo de pane por falta de combustível ao retirar os veículos das

autorizadas da montadora.

11.1.31 - Fornecer manual do veículo, chave reserva, cartilha da rede de assistência

técnica, manual dos sinalizadores acústico/visual, juntamente com cartilha da rede de assistência

técnica a empresa adaptadora, todos no idioma português.

11.I.32 - Fomecer no ato da entrega, um manual com plano de manutenção preventiva

os veículos, com cronograma detalhado dos intervalos das revisões no período de garantia peças a

serem substitr¡ídas, bem como o custo financeiro das peças e mão de obra, para subsidiar uma futura

conhatação de serviços de manutenção dos veículos.

11.1.33 - As adaptações e transformações necessárias no veículo não poderão ferir a

gar antia do fabricante.

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

o Decreto Distrital n. 26.85112006, alterado pelos Decretos Distritais ns

26.99312006,27 35.83112014 e 36.97412015 a seguir relacionadas:
l0
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I - advertência;

II - multa;

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

com a Administração do Distrito Federal, pot prazo não superior a 2 (dois) anos, e dosada segundo

anatureza 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 5 (cinco) anos, e a

licitante e/ou contratada será descredenciada do Sistema de Cadastro de Fomecedores, sem prejuízo

das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, aplicadas e dosadas

segundo anatureza e a gravidade dafalta cometida;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adminishação

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.L2 - As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem anteriorpoderão ser

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

processo, ruoprazo de 5 (cinco) dias úteis.

13.2 -Da Advertência

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

de preços, até a emissão da autorização de compra para 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

percentuais:

| - 0,33o/o (trinta e trôs centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material
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ou execução de serviços, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em

atraso, até o limite de 9,9o/o (nove inteiros e nove décimos por cento), que coffesponde a até 30

(trinta) dias de atraso;

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 excepcionalo 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;

Il - 5o/o (cinco por cento) sobre o valor total do contrato lnota de empenho, por

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

subitem;

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em

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

Administração, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusão do serviço, ou

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

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.

13.3.2 - A multa será formalizadapor simples apostilamento contratual, na forma do art.

65, $ 8", 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 $ 3" do art. 86 da Lei Federal n.8.66611993, 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;

III - mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.

13.3.3 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantiaprestada, além da perda

desta, responderá à contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de Preços

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

devidos pela Administração ou cobrados judiciahnente.

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 repartiçáo interessada, ou no primeiro dia útil seguinte.

13.3.5 - Ern despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado

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

II - a execução de mulfa cujo montante a inferior ao dos respectivos custos de

cobrança.
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13.3.6 - A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo

anatureza e a gravidade da falta cometida, consoante o previsto do subitem I3.L2 e obsewado o

princípio da proporcionalidade.

13.3.7 - Decorridos 30 (hinta) 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 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 fomecedor de

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

licitação na modalidade pregão, ainda suspende o registro cadastral da licitante e/ou contratada no

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

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

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

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

II - por atê 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo

estabelecido no edital, os documentos e anexos exigidos, quer por via fax ou internet, de forma

provisória, ou, em original ou cópia autenticada, de forma definitiva;

III - por atê 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 atê 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 - São competentes para aplicar a penalidade de suspensão:

I - a SUBSECRETARIA DE LOGISTICA, quando o descumprimento da obrigação

ito do procedimento licitatório;

o ordenador de despesas do órgão contratante, se o descumprimento da obrigação
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ocoffer 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 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 declaraçäo 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

reabilitação perante a própria autoridade que a aplicou, e será concedida sempre que a contratada

ressarcir a Adrninistração 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, fV, da Lei Federal n.8.66611993.

13.6 - Das Demais Penalidades

13.6.1 - As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou

falsifîcados, ou que por quaisquer outros meios praticarem atos irregulares ou ilegalidades para

obtenção no registro no Cadastro de Fomecedores do Distrito Federal, administrado pela

SUBSECRETARIA DE LOGISTICA, estarão sujeitas às seguintes penalidades:

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

registro, por até 24 (vinte e quatro) meses, dependendo danaítreza e da gravidade dos fatos;

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 n'" 8.66611993

ou 10.52012002:

I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude

de quaisquer tributos;

il- praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da lici
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III - demonstrarem não possuir idoneidade paru 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 notificação.

13.7 .2 - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou

o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, îo prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse

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

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

responsabilidade.

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 formalizada por despacho motivado, cujo

extrato deverá ser publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, devendo constar:

I - a origem e o número do processo em que foi proferido o despacho;

II - o prazo do impedimento para licitar e contratar;

III - o fundamento legal da sanção aplicada; e

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

da Receita Federal.

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 Administraçáo 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.8.666/1993

- Do Assentamento em Registros

l3 - Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa.
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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 órgão ou na entidade.

13.10.3 - Foi atualizada a denominação da Subsecretaria de Licitações e Compras

para" Subsecretaria de Logística da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa e

Desburocratizaçio do Distrito Federal por força do Decreto Distrital n. 36.304/2015.

CLÁusuLA DÉCIMA QUARTA - Da Dissolução

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

pÍocesso da licitação, desde que haja conveniênciapara a Adminishação; e deve ser precedida de

aurtoúzaçáo 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, 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 Executor

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

presente Contrato, que desempenhará as atri previstas nas Normas Execução

Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal.
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Da Publicação e do Registro

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

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

ocotrer îo prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do

instrumento pela Polícia Militar do Distrito Federal.

CLÁUSULA DECIMA NONA. Do FoTo

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

relativas ao cumprimento do presente Contrato.

Brasília-DF, 05 de novembro de2019.

Pelo Distrito Federal

Pela Contratada

Testemunhas:
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S ANO ENES
Chefe do Departamento de Logística e Finanças

Procurador
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