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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

              Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

   

 

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº  22/2019    

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME E EPP - Todos os itens- (LEI DISTRITAL 4.611/2011)

 

O Distrito Federal, por meio da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, leva ao conhecimento dos
interessados que fará realizar licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, mediante as condições estabelecidas neste
Edital, de acordo com o regulamentado pela Lei nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, Decretos Distritais nº
25.966/2005, 26.851/2006, 33.598/2012, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/1993, e alterações subsequentes,
observando a Lei Complementar nº 123/2006, Lei Distrital nº 4.611/2011 e Decreto Distrital nº 35.592/2014, além de
outras normas aplicáveis ao objeto deste certame.

A Sessão Pública do Pregão Eletrônico será conduzida por policial militar, designado Pregoeiro, mediante a
Portaria de 31 de dezembro de 2018, publicada no DODF nº 3, de 4 de janeiro de 2019, p. 18, e será realizada por meio de
Sistema Eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br, de acordo com a indicação abaixo:

Processo Sei nº 00054-00008685/2019-61  

Tipo de licitação: Menor Preço

Data de abertura:   18/07/2019

Horário:  14h    (horário de Brasília/DF)

Endereço Eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br

Código UASG: 926016

Elemento de despesa: 4.4.90-52 ou 3.3.90-30

Recurso Orçamentário: 100 - FCDF

Valor previsto para contratação: R$ 128.176,90                       

 

I - DO OBJETO

1.1. Aquisição de material de consumo, de materiais de limpeza, a serem u�lizados na limpeza de instalações, viaturas e
área de convivência, treinamento e descanso de caninos e equinos pertencentes à PMDF e animais diversos capturados
pela ação da PMDF e que serão devolvidos à sua origem, conforme especificações e quan�dades es�madas descritas no 
Termo de Referência, anexo I deste Edital.

II – DA SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

2.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro, até 3 (três)
dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, no endereço
dalf.licitacao@pm.df.gov.br.

2.2. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato
convocatório deste pregão, na forma eletrônica, pelo endereço dalf.licitacao@pm.df.gov.br.

2.3. Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Termo de Referência integrante deste edital,
decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas), e, neste mesmo prazo, prestar os esclarecimentos
requeridos.

2.4. Acolhida à impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando,
inques�onavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

2.5. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no sistema eletrônico
www.comprasgovernamentais.gov.br para os interessados.

III - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1. Poderão par�cipar deste Pregão:
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a) Referente a todos os itens  (PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME E EPP (ART. 25 DA LEI DISTRITAL nº 4.611/2011).

3.1.2. Microempresas ou empresas de pequeno porte, em cumprimento ao disposto no art. 7º do Decreto nº
35.592/2014, de 03/07/2014, que atenderem a todas as exigências constantes deste edital e seus anexos.

3.1.3. Que estejam credenciados perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logís�ca e Tecnologia da
Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI), por meio do si�o
www.comprasgovernamentais.gov.br;

3.2. A simples par�cipação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos proponentes às condições
deste Edital.

3.3. Não poderão par�cipar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de
bens a eles necessários:

3.3.1. Pessoas jurídicas integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores,
sócios ou representantes legais comuns, ou que u�lizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum,
exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

3.3.2. Pessoas jurídicas, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou termo de
referência ou projeto execu�vo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de
5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado.

3.3.3. Pessoa jurídica declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, direta ou indireta,
Federal, Estadual, Municipal e Distrital, bem como a que esteja punida com SUSPENSÃO do direito de licitar ou
contratar no âmbito da Administração do Distrito Federal, nos termos do inciso III do art. 87 da Lei 8666/1993
(Parecer Jurídico SEI-GDF nº 373/2018 - PGDF/GAB/PRCON e Art. 2º, inciso III, do Decreto Distrital nº 26.851/2006) e
Parecer nº 618/2018- PGCONS/PGDF;

3.3.4. Pessoa Jurídica IMPEDIDA de licitar e contratar com a União, Estados, o Distrito Federal e/ou os Municípios, de
que trata o art. 7º da Lei 10.520/2002.

3.3.5. Pessoa jurídica estrangeira não autorizada a funcionar no País;

3.3.6. Pessoa jurídica que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial ou extrajudicial, falência,
concordata, concurso de credores, liquidação, fusão, cisão ou incorporação;

3.3.7. Consórcio de empresas qualquer que seja sua forma de cons�tuição, pois não há complexidade no objeto e
pessoas �sicas não empresárias;

3.3.8. Pessoa jurídica cujo dirigente, administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja cônjuge,
companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o segundo grau, de: 

I - agente público com cargo em comissão ou função de confiança que esteja lotado na unidade
responsável pela realização da seleção ou licitação promovida pelo órgão ou en�dade da administração pública
distrital; ou

II - agente público cuja posição no órgão ou en�dade da administração pública distrital seja
hierarquicamente superior ao chefe da unidade responsável pela realização da seleção ou licitação, conforme art. 8º
do Decreto Distrital nº 37.853/2016.

3.3.9. Direta ou indiretamente, o servidor ou dirigente que integre a Polícia Militar do Distrito Federal ou responsável
pela licitação.

3.3.10. Considera-se par�cipação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica,
financeira ou trabalhista do autor do termo de referência ou projeto, pessoa �sica ou jurídica, e do pregoeiro e de sua
equipe de apoio com a licitante ou responsável pelo fornecimento de bens e serviços a estes necessários.

3.3.11. O autor do termo de referência, do projeto básico ou execu�vo, pessoa �sica ou jurídica.

3.3.12. Pessoa jurídica que u�lize mão de obra infan�l em qualquer fase produ�va do bem ou na prestação do serviço
(Lei Distrital nº 5.061 de 08.03.2013).

IV – DO CREDENCIAMENTO

4.1. Os interessados em par�cipar deste Pregão deverão credenciar-se, previamente, perante o sistema eletrônico provido
pela Secretaria de Logís�ca e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI), por
meio do sí�o www.comprasgovernamentais.gov.br.

4.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de iden�ficação e senha pessoal,
ob�das junto à SLTI, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber
instruções detalhadas para sua correta u�lização.

4.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ela
efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a PMDF ser responsabilizada por
eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

http://www.comprasnet.gov.br/
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4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da licitante e a presunção de sua
capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica.

4.5. Caberá a licitante comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer
o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso.

4.6. A representação do licitante far-se-á por meio de instrumento par�cular e/ou público de procuração com firma
reconhecida em cartório, que comprove os necessários poderes para pra�car todos os atos inerentes ao certame em nome
do proponente. Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá apresentar
cópia do estatuto ou contrato social, ou instrumento específico no qual estejam expressos seus poderes para exercer e
assumir obrigações em decorrência de tal inves�dura.

4.7. A chave de iden�ficação e a senha terão validades indeterminadas e poderão ser u�lizadas em qualquer Pregão
Eletrônico realizado no Comprasgovernamentais, salvo quando cancelada por solicitação do credenciado ou em virtude de
seu descadastramento perante o SICAF.

4.8. Nenhuma pessoa �sica ou jurídica, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de uma
Licitante.

V – DA PROPOSTA

5.1. A licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário,
marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automa�camente a fase de recebimento de propostas,
devendo declarar em campo próprio no sistema:

5.1.1. O valor unitário e total para o item cotado já considerado e incluso todos os custos necessários tais como
impostos, taxas, tributos e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação,
para entrega no local indicado neste edital, nada mais sendo lícito pleitear a esse �tulo.

5.1.2. A descrição detalhada do produto e a indicação da marca, e, em caso de discordância existente entre as
especificações do objeto descritas no Comprasgovernamentais e as constantes deste edital, prevalecerão estas
úl�mas.

5.1.3. Que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as
exigências deste edital (ANEXO V).

5.1.4. Que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte e que
está apta a usufruir do tratamento favorecido, nas condições do Estatuto Nacional da ME e da EPP, ins�tuído pela Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º, e que não se enquadra nas
situações relacionadas no § 4º do referido ar�go, para fazer jus aos bene�cios previstos nessa lei (Exigida somente
para licitante enquadrada como ME ou EPP- ANEXO III).

5.2. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas.

5.3. Os preços oferecidos devem estar compa�veis com os pra�cados no mercado.

5.4. O preço será fixo e irreajustável.

5.5. A validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da sua apresentação.

5.6. A declaração falsa rela�va ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta, ao
enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, sujeitará a licitante às sanções previstas neste edital.

5.7. A licitante deverá obedecer, rigorosamente, aos termos deste Edital e seus Anexos.

5.8. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.

5.9. Qualquer elemento que possa iden�ficar à licitante importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções
previstas nesse edital.

5.10. Até a abertura da sessão, a licitante poderá re�rar ou subs�tuir a proposta anteriormente encaminhada.

5.11. Depois da abertura da sessão não serão admi�das alterações nas propostas apresentadas, ressalvadas apenas a
redução do preço proposto e aquelas alterações des�nadas a sanar evidentes erros formais.

VI – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

6.1. No dia e horário, indicados no preâmbulo deste Edital, no sí�o www.comprasgovernamentais.gov.br, será realizada a
abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro.

6.2. Durante a sessão, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de
mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

6.3. Incumbirá a Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico,
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emi�da
pelo Sistema ou de sua desconexão.

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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6.4. A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico,
assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta de preços e lances inseridos em sessão pública.

VII – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

7.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, mo�vadamente, aquelas que não estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

7.2. Somente as licitantes com propostas classificadas par�ciparão da fase de lances.

VIII – DA FORMULAÇÃO DE LANCES

8.1. Iniciada à fase compe��va, as licitantes que �veram suas propostas classificadas poderão encaminhar lances
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico e serão imediatamente informadas do recebimento e do valor
consignado no registro de cada lance.

8.2. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao úl�mo por ela ofertado e registrado no sistema.

8.3. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado,
mantendo-se em sigilo a iden�ficação do ofertante.

8.4. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.

8.5. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total
responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.

8.6. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível as
licitantes, os lances con�nuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

8.7. Quando a desconexão do Pregoeiro persis�r por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será
suspensa automa�camente e terá reinício somente após comunicação expressa aos par�cipantes no sí�o
www.comprasgovernamentais.gov.br.

8.8. O encerramento da etapa de lances será decidido pelo Pregoeiro, que informará, com antecedência de 1 a 60 minutos,
o prazo para início do tempo de iminência.

8.9. Decorrido o prazo fixado pelo Pregoeiro, o sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances,
após o que transcorrerá período de tempo de até 30 minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema findo qual será
automa�camente encerrada a fase de lances.

8.9.1. Encerrada a fase de lances, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à
compa�bilidade de preço em relação ao es�mado para a contratação e verificará a habilitação do licitante conforme
�tulo XI deste edital. Se considerar determinada proposta inexequível, o pregoeiro oportunizará ao licitante
demonstrar a exequibilidade da proposta.

8.10. Será assegurada, como critério de desempate, a preferência de contratação para as microempresas e empresas de
pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006.

8.11. Ultrapassada a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não �ver sido apresentada por microempresa ou
empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte, na situação de empate,
assim considerada(s) aquela(s) que seja(m) iguais ou até 5% (cinco por cento) superior(es) à proposta mais bem
classificada, proceder-se-á da seguinte forma:

8.11.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço
inferior à da licitante mais bem classificada, no prazo de 5 (cinco) minutos, e, se atendidas as exigências deste edital,
será adjudicado em seu favor o objeto licitado.

8.11.2. Não sendo contratada a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma do
subitem anterior, e havendo outras licitantes que porventura se enquadrem na condição de empate, estas serão
convocadas, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

8.11.3. A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo Sistema,
decairá do direito previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006.

8.11.4. Na hipótese de não contratação nos termos previstos neste item, o objeto licitado será adjudicado em favor da
proposta originalmente vencedora do certame.

IX - DA NEGOCIAÇÃO

9.1. Após o encerramento da etapa de lances o Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta à licitante que tenha
apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor es�mado para a contratação.

9.1.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

X - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

10.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá encaminhar, no prazo de 02 (duas) horas, contados da solicitação do
Pregoeiro, por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasgovernamentais, em arquivo único, a proposta de

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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preços adequada ao úl�mo lance ou valor negociado e demais documentos e comprovações solicitados em anexo.

10.1.1. O pregoeiro poderá solicitar os originais ou cópias auten�cadas da proposta inserida no sistema e da
documentação exigida no Edital, quando necessário. Neste caso, os documentos deverão ser encaminhados em
envelope fechado e iden�ficado o nº do pregão, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados a par�r da
declaração dos vencedores no sistema, ao protocolo da Seção de Procedimentos Licitatórios da Diretoria de Apoio
Logís�co e Finanças da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, localizada no Setor de Áreas Isoladas Sudoeste, AE
04, Edi�cio Anexo do Quartel do Comando Geral, Térreo, CEP 70.610-200, Brasília/DF, Telefone: (61) 3190-
5555/5556/5557/5558/5559/5560.

10.1.2. A proposta inserida no sistema deverá conter:

 a) Ser impressa em língua oficial do Brasil, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, redigida com
clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas devidamente datada e assinada pelo representante legal da
pessoa jurídica, conter nome da proponente, endereço completo, telefone, número do CNPJ e da inscrição estadual ou do
Distrito Federal;

b) O valor unitário e total para o item cotado, em moeda nacional, já considerados e inclusos, todos os
custos necessários tais como: BDI e encargos sociais, impostos, taxas, tributos e quaisquer outras despesas que incidam ou
venham a incidir sobre o objeto desta licitação, para entrega no local indicado neste edital, nada mais sendo lícito pleitear
a esse �tulo;

c) As especificações dos produtos de forma a demonstrar que atendem as exigidas no Termo de Referência
constante do Anexo I deste edital, e, em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descritas no
Comprasgovernamentais e as constantes deste edital, prevalecerão estas úl�mas;

d) O prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados da
data prevista para abertura da licitação;

e) O prazo de entrega de no prazo máximo de 15 dias corridos da assinatura do contrato, itens 6.1 e 6.2 do
Termo de Referência;

f) A indicação da marca para o produto cotado.

g) A garan�a de acordo com o estabelecido no item 9 do Termo de Referência constante do anexo I.

10.1.2.1. Caso os prazos definidos neste edital não estejam expressamente indicados na proposta e não constar
o registro de prazos divergentes dos estabelecidos, eles serão considerados como aceitos pela licitante, ficando
esta obrigada ao cumprimento dos mesmos.

10.2. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a proposta e documentação solicitadas, terá sua proposta
desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital.

10.3. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compa�bilidade do preço ofertado com o valor
es�mado, à conformidade com as especificações técnicas do objeto licitado e com os requisitos estabelecidos neste edital
e seus anexos, devendo ser desclassificada de forma mo�vada a que es�ver em desacordo.

10.3.1. Para o julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço por item, observados
os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade
e demais condições estabelecidas neste Edital.

10.3.2. O Pregoeiro poderá suspender a sessão para solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal
da PMDF ou, ainda, de pessoas �sicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.

10.3.3. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido.

10.3.4. Não se admi�rá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompa�veis com os
preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais
ela renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.

10.3.5. Será desclassificada a proposta que contenha preço manifestamente inexequível, assim considerado aquele
que seja inferior ao custo de produção, acrescido dos encargos legais, desde que a licitante, depois de convocada, não
tenha demonstrado a exequibilidade do preço ofertado.

10.3.6. Será desclassificada a proposta que contenha preço excessivo, assim considerado aquele que for superior ao
valor unitário e global es�mado pela Administração para cada item ofertado.

XI - DA HABILITAÇÃO

11.1. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO:

11.1.1 Comprovação da Habilitação Jurídica:

a) Registro comercial, arquivado na Junta Comercial respec�va, no caso de empresa individual.
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b) Ato cons�tu�vo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores.

c) Inscrição do ato cons�tu�vo, no caso de sociedade civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício.

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País,
e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a a�vidade assim o exigir.

                11.1.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Comprovante de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ e, também, de Cadastro de Contribuinte
Estadual e Municipal ou do Distrito Federal da sede ou domicílio da licitante, per�nente ao seu ramo de a�vidade e
compa�vel com o objeto da licitação;

b) Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal ou Distrital, do domicílio ou sede da
licitante.

c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal por meio da Cer�dão Conjunta de Débitos rela�vos aos
Tributos Federais e a Divida A�va da União, expedida pelo Ministério da Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil.

d) Para as empresas com sede ou domicílio fora do Distrito Federal, cer�dão Nega�va de Débitos ou
cer�dão posi�va com efeito de nega�va, emi�da pela Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do Distrito Federal, em
plena validade, que poderá ser ob�da através do site www.fazenda.df.gov.br (art. 173 da LODF).

e) Cer�dão de Regularidade de débitos Rela�vos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros,
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

f) Cer�ficado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal.

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus�ça do Trabalho, mediante a apresentação de
Cer�dão Nega�va de Débitos Trabalhistas – CNDT. (Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011).

11.1.3. Qualificação Técnica:

a) Atestado(s) de Capacidade Técnica, expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado
comprovando que a licitante forneceu material compa�vel com o objeto desta licitação.

11.1.4. Qualificação Econômico-Financeira:

a) Cer�dão Nega�va de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de
9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos úl�mos 90 (noventa) dias, ou que esteja dentro do
prazo de validade expresso na própria Cer�dão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser
apresentadas as cer�dões de cada um dos distribuidores.

b) Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do úl�mo exercício social, já exigíveis e
apresentadas na forma da Lei devidamente registrados, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a
sua subs�tuição por balancetes ou balanços provisórios.

b.1) As empresas cons�tuídas no ano em curso poderão subs�tuir o balanço anual por balanço de
abertura, devidamente auten�cado pela Junta Comercial;

b.2) A boa situação financeira da empresa será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez
Corrente (LC) e Solvência Geral (SG), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

LG = -------------------------------------------------------------------------------

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

 

ATIVO CIRCULANTE

LC = -----------------------------------------------------------------------------

PASSIVO CIRCULANTE

 

ATIVO TOTAL

SG = -----------------------------------------------------------------------------

PASSIVO CIRCULANTE+ EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

                                               b.3) As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos
índices acima, deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor total
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es�mado para o item cotado constante do Anexo I.

                11.1.5. Outros Documentos:

                Declaração subscrita por representante legal da licitante, elaborada em papel �mbrado, atestando que:

a) Não u�liza mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos
noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não u�liza, para qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de
menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a par�r de 14 (quatorze) anos (conforme inciso V do art.
27 da Lei n.º 8.666/93), a ser declarada também no sistema quando do lançamento da proposta (ANEXO II).

b) Modelo Declaração Exclusiva para Microempresa ou Empresa de pequeno porte em condições de usufruir
o tratamento favorecido previsto na LC nº 123/2006 (ANEXO III).

c) Atende aos requisitos previstos no art. 2º da Lei Distrital nº 4.770, de 22 de fevereiro de 2012 (Declaração
do ANEXO IV).

d) Que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as
exigências deste edital (ANEXO V).

e) Se houver superveniência de algum fato impedi�vo à par�cipação no certame, fica a licitante obrigada a
declará-lo, sob pena das sanções legais cabíveis (ANEXO VI).

f) Declaração de que cumpre a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para
reabilitado da Previdência Social, e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto
no art. 93 da lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. (Anexo VII) (SOMENTE PARA EMPRESAS COM 100 OU MAIS
FUNCIONÁRIOS)

11.2. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

11.2.1. A licitante habilitada parcialmente no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF
ficará isenta de apresentar os documentos relacionados referentes à habilitação jurídica (item 11.1.1), regularidade fiscal
(item 11.1.2 com exceção da alínea “d”) e qualificação econômico-financeira (item 11.1.4 no que se refere à alínea “b”
somente se possuir índices de LG, LC e SG superior a 1 um).

11.2.1.1. A licitante com sede ou domicílio fora do Distrito Federal, deverá apresentar a cer�dão
Nega�va de Débitos ou cer�dão posi�va com efeito de nega�va, emi�da pela Secretaria de Estado de Fazenda do
Governo do Distrito Federal, em plena validade, que poderá ser ob�da através do site www.fazenda.df.gov.br.
(inteligência do art. 173, da LODF).

11.2.1.2. As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos
índices de LG e LC e SG, deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido de no mínimo 10% (dez por cento) do
valor total es�mado para o item cotado constante do Anexo I.

11.2.1.3. A licitante deverá apesentar a Cer�dão Nega�va de Débitos Trabalhistas – CNDT, ob�da por
meio do si�o www.tst.jus.br/cer�dão.

11.2.2. A comprovação da habilitação parcial no SICAF dar-se-á mediante a verificação da validade dos
documentos necessários, através de consulta on line ao sistema, opção “Situação do Fornecedor” e outras opções de
consultas disponíveis, quando do julgamento da habilitação, ocasião que será impressa a respec�va Declaração de
“Situação do Fornecedor”, sendo a mesma rubricada pelo Pregoeiro.

11.2.3. É assegurado à licitante que esteja com algum documento vencido no SICAF o direito de encaminhar
a documentação em plena validade, juntamente com a documentação não contemplada no SICAF prevista neste Edital.

11.2.4. Os documentos exigidos para a habilitação que não es�verem contemplados no SICAF ou das
licitantes que não optarem pelo cadastramento do SICAF ou com cadastro desatualizado, deverão ser reme�dos em
conjunto com a proposta de preços conforme previsto no item 10.1, ajustada ao valor do lance dado ou negociado e
demais documentos e comprovações a serem anexados à proposta, no prazo de 02 (duas) horas contados a par�r da
solicitação Pregoeiro no Sistema Eletrônico, em arquivo único, por meio da opção “Enviar Anexo” do Sistema
Comprasgovernamentais.               

11.2.4.1. Os originais ou cópias auten�cadas deverão ser enviados, em envelope fechado e iden�ficado
o nº do pregão, no prazo de 03 (três) dias úteis contados a par�r da declaração dos vencedores no sistema, ao
protocolo Seção de Procedimentos Licitatórios da Diretoria de Apoio Logís�co da Polícia Militar do Distrito Federal –
PMDF, localizada no Setor de Áreas Isoladas Sudoeste, AE 04, Edi�cio Anexo do Quartel do Comando Geral, Térreo,
Brasília/DF, Telefone: (61) 3190-5555/5556/5557/5558/5559/5560.

11.2.5. O Pregoeiro poderá consultar sí�os oficiais de órgãos e en�dades emissores de cer�dões se
necessário, para verificar as condições de habilitação das licitantes, no entanto, não se responsabilizará pela possível
indisponibilidade desses sistemas, quando da consulta no julgamento da habilitação, sendo de inteira responsabilidade da
licitante a comprovação de sua habilitação. A verificação em sí�os oficiais de órgãos e en�dades emissores de cer�dões
cons�tui meio legal de prova.

http://www.tst.jus.br/certid%C3%A3o
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11.2.6. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, que apresentar a comprovação de
regularidade fiscal com alguma restrição, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá
ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração, para a regularização da documentação.

11.2.7. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e facultará ao Pregoeiro convocar as licitantes
remanescentes, na ordem de classificação.

11.2.8. Os documentos necessários para a habilitação, quando solicitados pelo Pregoeiro, poderão ser
apresentados em original ou cópia auten�cada por cartório competente, ou cópia acompanhada do original para
conferência pelo Pregoeiro ou por membro da equipe de apoio ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou pela
Internet, nos casos em que o órgão responsável pela emissão do documento disponibilizar sua consulta.

11.2.9. Todos os documentos emi�dos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da
tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado e devidamente consularizados.

11.2.10. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos, em subs�tuição aos
documentos requeridos neste Edital e seus anexos.

11.2.11. Os documentos encaminhados deverão estar em nome da licitante, com indicação do número de
inscrição no CNPJ.

11.2.12. Todos os documentos deverão estar em nome e CNPJ da matriz ou todos em nome e CNPJ da filial,
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emi�dos somente em nome da matriz e
os atestados de capacidade técnica, que podem ser apresentados tanto em nome da matriz e/ou em nome da filial.

11.2.13. A licitante é responsável pela fidelidade e legi�midade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação.

11.2.14. As cer�dões que não apresentarem em seu teor, data de validade previamente estabelecida pelo
Órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90 (noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão, exceto os
documentos que se des�nam a comprovação da qualificação econômico-financeira e qualificação técnica.

11.2.15. O pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas necessárias à
análise das propostas e da documentação, devendo as licitantes atenderem às solicitações no prazo por ele es�pulado,
contado do recebimento da convocação.

11.2.16. A não apresentação dos documentos exigidos neste edital implicará em inabilitação da licitante,
salvo se houver a possibilidade de consulta via internet durante o julgamento da habilitação pelo Pregoeiro.

11.2.17. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento dos requisitos de habilitação estabelecidos
neste Edital e seus Anexos, a licitante será inabilitada.

11.2.18. Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de habilitação, o
Pregoeiro, examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da
proposta que melhor atenda a este edital.

11.2.19. Será declarada a vencedora da licitação a que apresentar o menor preço por item e atender a todas
as exigências do edital.

11.2.20. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

XII– DO RECURSO

12.1. Declarada à vencedora, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e mo�vada, em
campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso no prazo de 30 minutos.

12.2. A licitante que manifestar a intenção de recurso deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio do sistema,
no prazo de 3 (três) dias, ficando as demais licitantes, desde logo, in�madas para, querendo, apresentar contrarrazões,
também via sistema, em igual prazo, que começará a contar do término do prazo da recorrente.

12.3. A falta de manifestação imediata e mo�vada da licitante importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro
autorizado a adjudicar o objeto a licitante declarada vencedora.

12.4. O recurso não acolhido pelo Pregoeiro será apreciado e decidido pela autoridade superior.

12.5. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insusce�veis de aproveitamento.

12.6. Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados na Seção de Procedimentos Licitatórios
da Diretoria de Apoio Logís�co e Finanças da PMDF, situada no Setor de Áreas Isoladas Sudoeste, AE 04, Edi�cio Anexo do
Quartel do Comando Geral, Térreo, Brasília – DF, no horário de 14:00 às 18:00 horas, em dias úteis.

XIII– DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
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13.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese em que a adjudicação
caberá à autoridade competente para homologação.

13.2. A homologação deste Pregão compete ao Chefe do Departamento de Logís�ca e Finanças da Polícia Militar do
Distrito Federal.

13.3. O objeto deste Pregão será adjudicado por item, à licitante vencedora.

XIV – DO CONTRATO

14.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura, persis�ndo as obrigações decorrentes da
garan�a, quando houver, sendo seu extrato publicado no DODF às expensas do Contratante.

14.2. A Administração convocará a empresa vencedora a assinar o Instrumento Contratual, dentro do prazo e condições
estabelecidos, sob pena de recair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na lei

14.3. O prazo para assinatura do contrato será de até 05 (cinco) dias úteis contados a par�r da in�mação nesse sen�do.

14.4. O contrato se subordina ao Termo de Contrato Padrão Nº 8/2002, em conformidade com o Decreto 23.287, de
17/10/2002, do Distrito Federal.

14.5. Por ocasião da celebração do contrato, será exigida da licitante vencedora a prestação de uma das seguintes
garan�as:

                I - Caução em dinheiro, ou em �tulos da dívida pública, devendo estes terem sido emi�dos 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 n° 11.079, de 2004)

                II - Seguro-garan�a; ou,

                III - Fiança bancária.

14.6 Caberá ao contratado optar por uma das modalidades de garan�a acima, no percentual de 2% (dois por cento) do
valor do contrato (Lei n.º 8.666/93, art. 56, parágrafo 2º).

14.7. A fiança bancária formalizar-se-á através de carta de fiança fornecida por ins�tuição financeira que, por si ou pelos
acionistas detentores de seu controle, não par�cipem do capital ou da direção da licitante vencedora, sendo indispensável
expressa renúncia, pelo fiador, aos bene�cios do ar�go 827, do Código Civil de 2002.

14.8. Toda e qualquer garan�a prestada pela licitante vencedora será liberada mediante pedido por escrito:

a) Somente poderá ser levantada após a ex�nção do contrato, e quando em dinheiro, atualizada
monetariamente;

b) Poderá, a critério da Administração do Distrito Federal, ser u�lizada para cobrir eventuais multas e/ou
para cobrir o inadimplemento de obrigações contratuais, sem prejuízo da indenização eventualmente cabível. Nesta
hipótese, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos após o recebimento da no�ficação regularmente expedida, a
garan�a deverá ser recons�tuída;

c) Ficará re�da no caso de rescisão contratual, até defini�va solução das pendências administra�vas ou
judiciais.

14.9. Sem prejuízo das sanções previstas na lei e neste Edital, a não prestação da garan�a exigida será considerada recusa
injus�ficada em assinar o Contrato, implicando na imediata anulação da N.E (nota de empenho) emi�da.

14.10. A execução do Contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos
preceitos de direito público, aplicando sê-lhes suple�vamente, os princípios de teoria geral dos contratos e as disposições
de direito privado, na forma do ar�go 54, da Lei n.º 8.666/93 combinado com o Inciso XII, do ar�go 55, do mesmo diploma
legal.

14.11. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato no prazo e condições
estabelecidos, chamar os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, conforme o disposto no Inciso
XXIII, do ar�go 4º da Lei nº 10.520/2002.

14.12. A recusa injus�ficada do licitante vencedor em assinar o Contrato, aceitar ou re�rar o instrumento equivalente,
dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento, sujeitando o infrator às penalidades
legalmente estabelecidas.

14.13. O disposto no item anterior não se aplica aos licitantes convocados nos termos, do art. 64, parágrafo 2º da Lei nº
8.666/93, de 21 de junho de 1.993, que não aceitarem a contratação, nas mesmas condições propostas pela adjudicatária,
inclusive quanto ao prazo e preço.

14.14. A inexecução parcial ou total do contrato, de acordo com o ar�go 78 da Lei 8.666/93, ensejará a sua rescisão e a
penalização da empresa nos termos deste Edital e da Lei 8.666/93.

14.15. O contrato a ser firmado pode ser reajustado depois de transcorrido 1 (um) ano de sua vigência, a par�r da
apresentação da proposta de preços e em conformidade com a legislação per�nente.
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14.16. O critério de reajuste, quando couber, deverá retratar a variação efe�va do custo de produção, admi�da a adoção
de índices específicos ou setoriais, aplicados quando da execução de serviços não con�nuos ou con�nuos sem dedicação
exclusiva de mão de obra, desde a data prevista para apresentação da proposta, até a data do adimplemento de cada
parcela, aplicando-se o IPCA/IBGE.

14.17. Será designado um executor para o contrato, ao qual serão incumbidas as atribuições con�das nas Normas de
Execução Orçamentária e Financeiras vigentes (Decreto nº 32.598, de 15/12/2010).

14.18. Será exigida da contrata a implantação do Programa de Integridade das empresas, conforme determinação da Lei
6.112 de 02 de fevereiro de 2018, alterada pela Lei nº 6.176, de 16/07/2018.

XV – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

15.1. Independentemente de transcrição na proposta, sujeitar-se às demais obrigações estabelecidas no Termo de
Referência (Anexo I) deste Edital.

15.2. Cumprir todas as especificações, prazo de entrega, obrigações e cláusulas estabelecidas neste edital e seus anexos.

15.3. Assumir inteira responsabilidade técnica e administra�va sobre o objeto contratado;

15.4. Subs�tuir os produtos, a juízo do policial militar designado para o recebimento, que não for considerado de acordo
com as especificações solicitadas no edital e con�da na proposta ou apresentar qualquer defeito, sem que caiba qualquer
acréscimo no preço contratado.

15.5. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação durante toda a execução do contrato.

XVI – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

16.1. Designar policial militar responsável pelo recebimento do material a ser fornecido.

16.2. Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a Contratada;

16.3. No�ficar, formal e tempes�vamente, a contratada sobre as irregularidades que porventura sejam observadas no
material fornecido;

16.4. No�ficar a Contratada, por escrito e com antecedência sobre multas, penalidades quaisquer débitos de sua
responsabilidade, bem como fiscalizar o material do Objeto Contratado.

XVII – DO RECEBIMENTO

17.1 O objeto desta licitação será recebido por servidor, ou comissão nos casos de aquisições com valor superior a R$
80.000,00 (oitenta mil reais), designado(a) pela autoridade competente, mediante recibo, da seguinte forma:

a) Provisoriamente, conforme o item 8.5 do Termo de Referência, para efeito de posterior verificação da
conformidade do material com a especificação; e

b) Defini�vamente em até  5 (cinco) dias úteis, após a verificação da sua conformidade com as
especificações e requisitos con�dos na proposta e previstos no item 8.6   do TR, Anexo I do edital e consequente aceitação.

17.2. Após o recebimento defini�vo do objeto, será atestada a Nota Fiscal para efeito de pagamento;

17.3. Se a licitante vencedora deixar de entregar os produtos, dentro do prazo estabelecido sem jus�fica�va por escrito e
aceita pela Administração, sujeitar-se-á às penalidades impostas neste Edital.

XVIII – DO PAGAMENTO

18.1. Para efeito de pagamento, a PMDF consultará os sí�os oficiais dos órgãos e en�dades emissores das cer�dões a
seguir relacionadas, para a verificação da regularidade fiscal da Contratada:

a) Cer�dão de regularidade de débitos Rela�vos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, expedida
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Decreto Federal nº 8.302/2014);

b) Cer�ficado de Regularidade do Fundo de Garan�a por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF –
Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei nº 8.036/90);

c) Cer�dão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal.

d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus�ça do Trabalho, mediante a apresentação de
Cer�dão Nega�va de Débitos Trabalhistas – CNDT (Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011).

e) Prova de regularidade com a Fazenda Federal por meio da Cer�dão Conjunta de Débitos rela�vos aos
Tributos Federais e a Divida A�va da União, expedida pelo Ministério da Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil.

                18.1.1. Em havendo a impossibilidade de consulta, pela Administração, aos sí�os oficiais dos órgãos e en�dades
emissores das citadas cer�dões, o pagamento ficará condicionado à apresentação, pela Contratada, da comprovação de
sua regularidade fiscal e trabalhista.

18.2. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, contados a par�r da data de apresentação da Nota Fiscal, desde que
o documento de cobrança esteja em condições de liquidação de pagamento.
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18.3. Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administração, a parcela devida será atualizada
monetariamente, desde o vencimento da obrigação até a data do efe�vo pagamento de acordo com a variação “pro rata
tempore” do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo- IPCA/IBGE.

18.4. 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).

18.5. Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte:

I – A multa será descontada do valor total do respec�vo contrato; e

II – Se o valor da multa for superior ao valor devido pelo fornecimento do material, ou ainda superior ao valor da garan�a
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.

18.6. As empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00
(cinco mil reais), terão seus pagamentos feitos exclusivamente mediante crédito em conta corrente, em nome do
beneficiário junto ao Banco de Brasília S/A – BRB. Para tanto deverão apresentar o número da conta corrente e da agência
em que desejam receber seus créditos, de acordo com o Decreto nº 32.767 de 17/02/2011, e alterações posteriores.

18.6.1. Ficam excluídas desta regra:

a)  Os pagamentos a empresas vinculadas ou supervisionadas pela Administração Pública Federal;

b) Os pagamentos efetuados à conta de recursos originados de acordos, convênios ou contratos que, em
virtude de legislação própria, só possam ser movimentados em ins�tuições bancárias indicadas nos respec�vos
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.

18.7. Será efetuada a retenção na fonte, dos tributos e contribuições, prevista na Instrução Norma�va RFB nº 1.234/2012,
alterada pela IN nº 1.244/2012.

18.8. A retenção dos tributos não será efe�vada 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.

18.9. Documentos de cobrança rejeitados por erros ou incorreções em seu preenchimento serão formalmente devolvidos à
Contratada, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados da data de sua apresentação.

18.10. Os documentos de cobrança, escoimados das causas que mo�varam a rejeição, deverão ser reapresentados num
prazo máximo de 02 (dois) dias úteis.

18.11. Em caso de rejeição da Nota Fiscal/Fatura, mo�vada por erro ou incorreções, o prazo de pagamento passará a ser
contado a par�r da data de sua reapresentação.

XIX – DAS SANÇÕES

19.1. De acordo com o estabelecido no Decreto DF nº 26.851, de 30/05/2006, e alterações posteriores (Anexo IX).

XX – DISPOSIÇÕES FINAIS

20.1. A PMDF poderá revogar este Pregão por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado, per�nente e suficiente para jus�ficar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de o�cio ou por
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

20.1.1. A anulação do pregão induz à do contrato.

20.1.2. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório,
ressalvado o direito da contratada de boa-fé de ser ressarcida pelos encargos que �ver suportado no cumprimento do
contrato.

20.2. Será realizada pesquisa prévia junto aos Portais na Internet de governos (Secretaria de Transparência e Controle –
STC/GDF e Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS/CGU) e no CNJ (condenações cíveis por atos de
Improbidade Administra�va) para aferir a existência de algum registro impedi�vo ao direito de par�cipar em licitações ou
celebrar contratos com a Administração Pública.

20.3. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desde Pregão, promover diligência des�nada a
esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que
deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

20.4. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em
ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação. (§3º do art. 26 do Dec. nº
5.450/2005)



16/07/2019 SEI/GDF - 24645316 - Edital de Licitação

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=29306637&infra_sist… 12/38

20.5. A critério do Pregoeiro poderá ser prorrogado o prazo estabelecido de 02 (duas) horas contados a par�r da
solicitação no Sistema Eletrônico, para envio da proposta e documentação em arquivo único, por meio da opção “Enviar
Anexo” do Sistema Comprasgovernamentais.

20.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do
vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na PMDF.

20.7. O desatendimento às exigências formais, não essenciais, não importará na inabilitação da licitante e/ou
desclassificação de sua proposta, desde que seja possível a aferição de sua habilitação e a exata compreensão da sua
proposta, durante a realização da sessão pública do pregão.

20.8. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os
interessados, desde que não comprometam o interesse da administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a
segurança da contratação. (Parágrafo único do art. 5º do Dec. nº 5.450/2005)

20.9. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, previamente jus�ficadas pela Polícia Militar
do DF, acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
(Lei nº 8.666/93, art.65, §§ 1º, 2º).

20.10. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência da PMDF.

20.11. As súmulas dos contratos e dos adi�vos per�nentes a obras, compras, serviços, alienações e locações celebrados
pelos órgãos ou pelas en�dades da Administração Pública do Distrito Federal com par�culares devem ser publicadas no
Portal da Transparência de que trata a Lei nº 4.490, de 12 de dezembro de 2012 (Lei Distrital nº 5.575 de 18.12.2015).

20.11.1. A determinação prevista neste item visa conferir publicidade às contratações realizadas pelo Poder
Público.

20.11.2. Das súmulas dos contratos de que trata este item devem constar informações referentes ao valor,
ao objeto, à finalidade, à duração e ao prazo de vigência do contrato, bem como o nome ou a razão social do fornecedor
do produto, da obra ou do serviço.

20.12. O foro para dirimir questões rela�vas ao presente edital será o de Brasília – DF, com exclusão de qualquer outro.

20.13. Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidas pelo Pregoeiro, por meio do Telefone: (61) 3190-
5555/5556/5557/5558/5559/5560.

20.14. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no
telefone 0800-6449060.

XXI – ANEXOS

21.1. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

21.1.1. ANEXO I - Termo de Referência.

21.1.2. ANEXO II - Modelo Declaração de que não Emprega Menor.

21.1.3. ANEXO III - Modelo Declaração Exclusiva para Microempresa ou Empresa de pequeno porte em condições de
usufruir o tratamento favorecido previsto na LC nº 123/2006.

21.1.4. ANEXO IV - Modelo de Declaração de Sustentabilidade (Lei Distrital nº 4.770/2012).

21.1.5. ANEXO V- Declaração de que cumpre os requisitos do edital.

21.1.6. ANEXO VI - Declaração de superveniência e fatos impedi�vos.

21.1.7. ANEXO VII -  Declaração de que cumpre com a reserva de vagas para portadores de deficiência ou para reabilitado
da Previdência Social. (Lei nº 8.213/1991 - Circular SEI-GDF nº 1/2019 - PGDF/GAB/PRCON)

21.1.8. ANEXO VIII - Minuta de Contrato.

21.1.9. ANEXO IX - Decreto DF nº 26.851, de 30 de maio de 2006, que regula a aplicação de sanções administra�vas
previstas nas Leis Federais nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de Licitações e Contratos Administra�vos), e 10.520, de
17 de julho de 2002 (Lei do Pregão), e dá outras providências.

 

STÉFANO ENES LOBÃO - CEL QOPM

ORDENADOR DE DESPESAS

 

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO
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Aquisição de material de consumo, de materiais de limpeza, a serem utilizados na limpeza de instalações, viaturas e área de
convivência, treinamento e descanso de caninos e equinos pertencentes à PMDF e animais diversos capturados pela ação da
PMDF e que serão devolvidos à sua origem.

2. JUSTIFICATIVA

A aquisição dos materiais de limpeza se faz necessária para manutenção das instalações do Batalhão de Policiamento com
Cães, Comando de Policiamento Montado e Comando de Policiamento Ambiental, onde o quantitativo previsto visa atender as
necessidades do ano de 2019.

A PMDF tem uma empresa de limpeza contratada para este fim de limpeza, porém não contempla a limpeza de locais
destinados a semoventes e animais silvestres apreendidos, portanto, faz-se necessária uma aquisição deste tipo de material para
suprir a demanda permanentemente existente.

No Planejamento Estratégico, a corporação tem previsão de ter sob sua guarda e responsabilidade no referido período: 68
caninos, 236 equinos e uma quantidade de animais apreendidos que é impossível prever devido a possibilidade ou não de sua
apreensão por posse ilegal de quem foi encontrado com ele. Estes animais são susceptíveis a apresentarem diversas e variadas
enfermidades, tanto pelas atividades que desempenham, como pela forma de criação confinada e de alta densidade
populacional. Se não tiverem um ambiente de confinamento, convivência, treinamento e transporte em perfeito estado, com
sua manutenção respeitando rigorosos procedimentos de limpeza diários, poderá ocorrer o desenvolvimento e cronificação de
patologias mantendo o animal afastado do serviço e até mesmo seu óbito, além de danos a saúde do efetivo policial militar
lotado nos batalhões, provenientes de zoonoses.

O termo se refere a materiais de consumo, que ensejam compras com entregas parceladas ou únicas. Como se trata de
materiais de uso corriqueiro e de manutenção, o uso do parcelamento em alguns se justifica na atual aquisição, também pelos
motivos seguintes:

Por se tratarem de produtos com prazo de validade reduzido;
Para manter um estoque anual.

As quantidades e princípios ativos foram estabelecidos de acordo com o consumo dos últimos 3 (três) anos. O detalhamento
das quantidades e cálculo de utilização estão presentes no Anexo C do presente Termo de Referência.

Quanto à data de validade dos produtos no momento da entrega, esta somente pode ser estimada em termos de porcentagem do
período de validade a transcorrer, uma vez que o prazo de validade é variável conforme o produto e, ainda, conforme o
fabricante, com base nos seus respectivos testes de estabilidade, mantidas as condições de armazenamento e transporte
estabelecidas para o eles. Dessa forma, a instituição de um prazo de validade único para cada produto estaria limitando a
concorrência entre fabricantes.

3. ESPECIFICAÇÕES DOS BENS

Os seguintes itens serão solicitados para utilização nas instalações do Batalhão de Policiamento com Cães da PMDF, Comando
de Policiamento Montado e Comando de Policiamento Ambiental durante o período de um ano. As especificações detalhadas
de cada item encontram-se no ANEXO A do presente Termo de Referência.

ITEM QTD UND DISCRIMINAÇÃO BPCÃES CPMON CPAM

1 3000 FR DETERGENTE 2400 300 300

2 1600 FR ÁGUA SANITÁRIA 1500 50 50

3 640 Kg SABÃO EM PÓ 540 50 50

4 640 PCT SABÃO EM BARRA 640 00 00

5 400 PCT ESPONJA DE AÇO 300 50 50

6 600 PCT PALHA DE AÇO 400 100 100

7 300 UN VASSOURA TIPO ESFREGÃO 60 120 120
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8 130 UN RODO DE MADEIRA 40CM 30 50 50

9 300 UN RODO DE MADEIRA 60CM 60 120 120

10 120 UN VASSOURA DE FERRO REGULÁVEL 20 50 50

11 350 UN BALDE PARA CONCRETO 100 150 100

12 15 UN LIXEIRA COM RODAS - AZUL 05 00 10

13 15 UN LIXEIRA COM RODAS – VERDE 05 00 10

14 93 UN LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL 08 50 35

15 400 PAR LUVAS DE BORRACHA – M 200 100 100

16 400 PAR LUVAS DE BORRACHA – G 200 100 100

17 200 PAR LUVAS DE BORRACHA – GG 100 50 50

18 60 PAR BOTA SANITÁRIA EM PVC Nº 38 20 20 20

19 200 PAR BOTA SANITÁRIA EM PVC Nº 40 40 80 80

20 200 PAR BOTA SANITÁRIA EM PVC Nº 42 60 60 80

21 120 PAR BOTA SANITÁRIA EM PVC Nº 44 40 40 40

22 220 UN PÁ COLETORA DE LIXO 40 120 60

23 2500 MT MANGUEIRA 1200 800 500

24 53 UN ESGUICHO (pistola) PARA MANGUEIRA 20 28 05

25 4030 UN SACO DE ALGODÃO 4000 00 30

26 150 UN ESPONJA MULTIUSO 50 50 50

27 2100 UN SACO DE LIXO REFORÇADO 2000 50 50

28 120 CX LUVAS DE LÁTEX SEM PÓ – TAM M 100 10 10

29 120 CX LUVAS DE LÁTEX SEM PÓ – TAM G 100 10 10

30 115 UN VASSOURA DE PELO 15 50 50

Í
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31 220 FR CERA LÍQUIDA 200 10 10

32 1230 PAR LUVAS PLÁSTICAS 1200 00 30

4. ESTIMATIVAS DE CUSTOS/PESQUISA DE MERCADO

De acordo com o que preceitua o Decreto GDF nº 36.220 de 30 de dezembro de 2014, o valor total estimado da aquisição de
bens foi baseado na soma do menor valor obtido entre o cálculo da média aritmética e da mediana dos orçamentos obtidos.

O valor estimado será de R$ R$ 128.176,90 (Cento e vinte e oito mil, cento e setenta e seis reais e noventa centavos).

4.1. Do detalhamento dos custos:

Conforme ANEXO B do presente Termo de Referência.

4.2. Da Pesquisa de Mercado:

De acordo com o que estabelece os Decretos GDF nº 36.519, de 28 de maio de 2015 e nº 36.220 de 30 de dezembro de 2014,
foi realizada pesquisas de preços públicos no sítio eletrônico Cotação Zênite (http://www.cotacaozenite.com.br), utilizando as
propostas vencedoras de cada certame em licitações públicas nos últimos 365 (trezentos e sessenta e cinco dias). As cotações
do site da Secretaria de Fazenda, contendo preços públicos praticados no Distrito Federal nas últimas compras dos itens desse
Termo.

Como resultados da pesquisa, foram calculadas as médias e as medianas dentre as propostas obtidas de, no mínimo, 4 (quatro)
preços. Como estimativa, foi utilizado o menor valor entre a média e a mediana para cada item.

As planilhas de custos e o detalhamento das licitações e das empresas encontram-se no Anexo B (planilha de custos
estimados/pesquisa de mercado).

Confirmo que as pesquisas de preços realizadas (Anexo B deste Termo de Referência), foram devidamente conferidas por
mim e são verdadeiras, conforme rubrica/assinatura em cada uma delas.

JURANDIR RODRIGUES DE SOUSA – 3º SGT QPPMC

Autor do Termo de Referência

5. DA NÃO COMPLEXIDADE DO OBJETO

Tendo por base a possibilidade de descreverem-se os itens que compõem o objeto do presente Termo de Referência por meio
de expressões usuais de mercado, bem como pela pluralidade de empresas capazes de fornecer os citados itens, fato que se
demonstra pelas propostas comerciais juntadas aos autos, atesto que o objeto da presente licitação se classifica como não
complexo.

Não há necessidade de realização de nenhum consórcio para que forneça nenhum dos produtos, pois tratam-se de materiais de
limpeza e em quantidades que  mercado local fornece e também que é um material de uso muito comum e usual.

6. CRONOGRAMA DE ENTREGA

A entrega se dará da seguinte forma e de maneiras diferentes, devido ao tipo de material:

6.1 Os seguintes materiais serão entregues, todos no BPCães, em quantidades integrais no prazo máximo de 15 dias corridos
da assinatura do contrato:

Item Qtd Medida Descriminação BPCães CPMon CPAm

12 15 UN LIXEIRA COM RODAS - AZUL 05 00 10

13 15 UN LIXEIRA COM RODAS – VERDE 05 00 10

14 93 UN LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL 08 50 35
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15 400 PAR LUVAS DE BORRACHA – M 200 100 100

16 400 PAR LUVAS DE BORRACHA – G 200 100 100

17 200 PAR LUVAS DE BORRACHA – GG 100 50 50

18 60 PAR BOTA SANITÁRIA EM PVC Nº 38 20 20 20

19 200 PAR BOTA SANITÁRIA EM PVC Nº 40 40 80 80

20 200 PAR BOTA SANITÁRIA EM PVC Nº 42 60 60 80

21 120 PAR BOTA SANITÁRIA EM PVC Nº 44 40 40 40

22 220 UN PÁ COLETORA DE LIXO 40 120 60

24 53 UN ESGUICHO PARA MANGUEIRA 20 28 05

26 150 UN ESPONJA MULTIUSO 50 50 50

28 120 CX LUVAS DE LÁTEX SEM PÓ – TAM M 100 10 10

29 120 CX LUVAS DE LÁTEX SEM PÓ – TAM G 100 10 10

30 115 UN VASSOURA DE PELO 15 50 50

32 1230 PAR LUVAS PLÁSTICAS 1200 00 30

6.2 Os seguintes materiais serão entregues em quantidades parceladas na proporção de 50% a primeira entrega e 50% a
segunda entrega. A primeira no prazo máximo de 15 dias corridos da assinatura do contrato e a segunda metade no prazo de
180 (cento e oitenta) dias após a assinatura do contrato:

ITEM QTD UND DISCRIMINAÇÃO BPCÃES CPMON CPAM

1 3000 FR DETERGENTE 2400 300 300

2 1600 FR ÁGUA SANITÁRIA 1500 50 50

3 640 Kg SABÃO EM PÓ 540 50 50

4 640 PCT SABÃO EM BARRA 640 00 00

5 400 PCT ESPONJA DE AÇO 300 50 50

6 600 PCT PALHA DE AÇO 400 100 100

7 300 UN VASSOURA TIPO ESFREGÃO 60 120 120
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8 130 UN RODO DE MADEIRA 40CM 30 50 50

9 300 UN RODO DE MADEIRA 60CM 60 120 120

10 120 UN VASSOURA DE FERRO REGULÁVEL 20 50 50

11 350 UN BALDE PARA CONCRETO 100 150 100

23 2500 MT MANGUEIRA 1200 800 500

25 4030 UN SACO DE ALGODÃO 4000 00 30

27 2100 UND SACO DE LIXO REFORÇADO 2000 50 50

31 220 FR CERA LÍQUIDA 200 10 10

 6.3 JUSTIFICATIVA PARA FRACIONAMENTO DO OBJETO

O material a ser entregue tem prazos de validades diversos, porém nenhum menos de 1 ano, nisso há o interesse de não se
receber todo o material que tem um prazo curto de validade, visto que irá expirar tal prazo antes de sua utilização e necessita-
se de um grande depósito para estoque, e isso não temos disponível. Portanto, é imprescindível que sejam entregues
fracionados por interesse das unidades.

7. LOCAL DE ENTREGA

As entregas deverão ser feitas unicamente no horário de Expediente da PMDF;

BATALHÃO DE POLICIAMENTO COM CÃES da PMDF

Qd. 3 AE 5 SAISO

Setor Policial Sul – Asa Sul – Distrito Federal

Fone: (61) 98429-8030 (autor do TR, Sgt Jurandir Sousa)

EXISTE A OBRIGATORIEDADE DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO GERAL, SALVO QUANDO NÃO DEVA ALÍ
SER ENTREGUE, ESTOCADO OU ARMAZENADO, baseado na Circular nº 013/2013 – DPMT, autorizados devidamente
pela Portaria nº 39 da SEPLAN-DF, onde se lê:

“Art. 42 O recebimento do material adquirido ocorrerá no setor de almoxarifado, salvo quando o mesmo não possa ou não
deva ali ser recebido ou estocado.”

8. PRAZO DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

8.1 O prazo de entrega ficará condicionado à data de assinatura do contrato, sendo a primeira entrega em 15 dias após
assinatura do contrato e a outra metade, 180 (cento e oitenta) dias depois da primeira entrega.

8.2 O prazo de entrega constante do item anterior poderá ser prorrogado em até mais 05 (cinco) dias, uma única vez, a pedido
do licitante vencedor, desde que tal solicitação seja realizada antes do término do prazo inicial de entrega e que seja motivada
por caso fortuito ou de força maior, devidamente analisada e aceita pela Administração, na pessoa do Executor do contrato.

8.3 CONFERÊNCIA/VISTORIA: A conferência será efetuada pela comissão de recebimento composta policiais indicados
no item 11.3 do presente termo de referência, que, após atestar o recebimento provisório de acordo com o estampado no inciso
II, letra “a” e “b” do art. 73 da Lei 8.666/93, tomará todas as medidas necessárias para atestar a conformidade das condições
gerais do material entregue com as especificações expostas neste Instrumento.

8.4 Serão conferidos todos os itens solicitados conforme especificação constante no termo de referência, quanto à qualidade,
quantidade, funcionalidade e prazo de validade.
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O prazo de validade dos materiais deverá ser de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento), ou seja, ¾ (três quartos) do
prazo total determinado pelo fabricante ainda por vencer, contados a partir da data da entrega do produto.

O recebimento dos produtos se dará em duas etapas:

8.5 RECEBIMENTO PROVISÓRIO: O recebimento provisório dar-se-á nos termos do artigo 73, inciso II, alínea “a” da Lei
8.666/93, e será realizado em até 3 dias úteis a partir da entrega do material. Será realizada a conferência das quantidades e das
especificações técnicas, da qualidade e da data de validade. Neste momento será confeccionado termo circunstanciado de
recebimento provisório. Se os itens estiverem em desacordo com o presente termo de referência, serão rejeitados e será
solicitada a reapresentação dos itens corretos em um prazo máximo de 7 (sete) dias corridos. Se a empresa não cumprir a
solicitação, o responsável pela fiscalização comunicará formalmente ao Executor, que adotará as medidas administrativas
cabíveis junto ao Chefe da DLF.

8.6 RECEBIMENTO DEFINITIVO: Em conformidade com o artigo 73, inciso II, alínea “b”, da lei 8.666/93. O material
será definitivamente aceito no prazo de 5 (cinco) dias úteis, mediante análise específica que comprove sua conformidade com
os padrões estabelecidos no presente Termo, com posterior emissão do Termo de Exame e Aceitação e respectiva Certificação
da Nota Fiscal, realizado pelos policiais citados no item 11.3.

Na hipótese da verificação a que ser refere este subitem não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada,
consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

9. GARANTIA

9.1. Os produtos devem apresentar as especificações conforme descrito no presente termo de referência, com relação à
qualidade, quantidade e prazo de validade (se for o caso). Devem apresentar, em português, nas embalagens, nome comercial,
composição, número do lote, número da partida, data de fabricação, data de vencimento/validade. Deve vir acompanhado de
bula ou manual de utilização, conforme o caso. Sua validade deverá ser de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento), ou
seja, ¾ (três quartos) do prazo total determinado pelo fabricante, contados a partir da data da entrega do produto.

9.2. Não serão aceitos rótulos adesivos removíveis, não originais ou que se apagam com facilidade, bem como produtos sem
lacre, ou manipulados.

9.3. Os materiais devem estar devidamente registrados no Ministério da Saúde (ANVISA) ou no Ministério da Agricultura
Pecuária e Abastecimento ou Ministério da Saúde, conforme o caso, e de acordo com as regulamentações sanitárias em vigor.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. Efetuar a entrega do material em perfeitas condições, no local e prazo indicados pela CONTRATANTE, em estrita
observância às especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva Nota Fiscal, constando detalhadamente o
preço, nome comercial, fabricante, modelo, tipo, procedência, lote de fabricação, data de fabricação, prazo de validade.

10.2. A contratada deverá se responsabilizar pelo armazenamento e transporte adequados dos produtos licitados, de acordo
com as condições ideais para a sua apresentação e conservação, conforme o caso.

10.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto de acordo com o disposto no edital e seus anexos e, no
que couber, com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990).

10.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo máximo de 7 (sete)
dias corridos, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da fabricação ou de
materiais empregados.

10.5. Assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessárias para o adimplemento das obrigações decorrentes da
entrega do material, tais como: transporte, taxas e pessoal; providenciar o despacho, o transporte e a entrega dos materiais
solicitados, às suas expensas, sem qualquer ônus para a contratante, no endereço da solicitante dentro dos prazos estipulados.

10.6. A Empresa vencedora deverá faturar as despesas contra a Polícia Militar do Distrito Federal.

10.7. Contatar a CONTRATANTE para operacionalizar a entrega do material no respectivo endereço da unidade solicitante.

10.8. Atender e entregar os pedidos em horário de expediente da PMDF (segunda a quinta-feira, de 13h às 18h e na sexta-feira,
07h às 12h).

10.9. Atender, prontamente, a quaisquer exigências da CONTRATANTE, inerentes ao objeto do presente Termo de Referência.

10.10. Comunicar à CONTRATANTE, no prazo mínimo de 48 (quarenta e oito) horas antecedentes à data da entrega, os
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida justificativa e comprovação.

10.11. Manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
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10.12. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar
qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência, edital ou minuta do
contrato.

10.13. Responsabilizar-se pelas despesas de quaisquer tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais,
taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia, e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir na
execução do contrato.

10.14. A falta de quaisquer dos materiais cujo fornecimento incumbe não poderá ser alegada como motivo de força maior para
o atraso ou inexecução da obrigação e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e
demais condições estabelecidas.

10.15. Indicar preposto, tão logo assinado este instrumento, como contato para todos os atos a serem praticados no prazo de
validade do contrato.

10.16. Não transferir, no todo ou em parte, a prestação dos serviços de garantia do objeto da contratação, exceto com a
expressa autorização da contratante.

10.17. Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto contratual, independente da fiscalização exercida pela Contratante,
assumindo de forma integral o ônus decorrente desta fiscalização.

10.18. A PMDF executará meios necessários à comprovação da qualidade e uso do objeto, às suas custas, permitindo a
verificação de sua conformidade com as especificações. A empresa contratada, em nenhuma hipótese poderá veicular
publicidade acerca do objeto adquirido pela PMDF, sem autorização prévia e expressa.

11. FISCALIZAÇÃO

11.1. Nos termos do art. 67, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993, a CONTRATANTE designará um Executor de Contrato para
acompanhar e fiscalizar sua execução, bem como, receber o objeto, anotando em registro próprio todas as ocorrências e
determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e atestar as Notas.

11.2. O Executor do Contrato poderá realizar visitas e/ou solicitar fornecimento e acompanhamento, às suas expensas.

11.3. A comissão de recebimento e fiscalização será composta pelos policiais militares;

 1º TEN QOPM BERTHA CAROLINNA KILL AGUIAR, Mat. 730.920/1. 
 2º SGT QPPMC ROBERTO LUCAS DA SILVA, Mat. 19.533/2.
 3º SGT QPPMC JURANDIR RODRIGUES DE SOUSA, Mat. 23.679/9, 

 12. DISPOSIÇÕES GERAIS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

12.1. As dúvidas deverão ser sanadas no Batalhão de Policiamento com Cães, localizado no Setor Policial Sul, Quadra 03,
Área Especial 05 - CEP: 70.619-970 - Brasília / DF FONE: (61) 3190-4810, em horário de expediente administrativo da
PMDF (atualmente SEG a SEX, de 13h às 19h), com o autor do Termo.

12.2. A quantidade estimada na planilha de consumo do ANEXO C visa atender a demanda para 2019/2020.

3º SGT QPPMC - JURANDIR RODRIGUES DE SOUSA

jurandirparaquedista@gmail.com

Anexo A - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

ITEM CÓDIGO
CATMAT QTD UN. ESPECIFICAÇÃO

1 150683 3000 FR

DETERGENTE Características: Testado dermatologicamente. Aspecto físico líquido.
Composição: Lauril Éter Sulfato de Sódio, Linear Alquil Benzeno Sulfonato de Sódio,
Glicerina, Coadjuvantes, Conservante, Corante, Espessante, Fragrância, Água. Com Tensoativo
Biodegradável. Aromas diversos. Para limpeza de louça, pias, talheres e panelas em geral.
Forma de apresentação: Unidade de 500ml.

2 299605 1600 FR
ÁGUA SANITÁRIA Composição: Bactericida, hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio,
cloreto de sódio, água, com teor de cloro ativo de 2 a 25%. Normas técnicas: Registro no
Ministério da Saúde. Forma de apresentação: Unidade de 1 litro.

javascript:void(0)
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3 253075 640 Kg SABÃO EM PÓ Composição: Tensoativo aniônico, tamponantes, coadjuvantes, sinergista,
corantes, enzimas, branqueador óptico, essência, água, alvejante e carga. Para lavagem de
roupas e limpeza em geral. Forma de apresentação: Unidade de 1Kg.

4 30414 640 PCT

SABÃO EM BARRA Composição: Sabão de Ácidos Graxos de Coco/Babaçu, Sabão de
Ácidos Graxos de Sebo, Sabão de Ácidos Graxos de Soja, Tensoativo Aniônico, Coadjuvante,
Glicerina, Agente Antirredepositante, Fragrância, Corante e Água. Tensoativo aniônico: Linear
Alquil Benzeno Sulfonato de Sódio. Aspecto Físico: Sólido. Forma de apresentação: Pacote de
1kg, dividido em 5 unidades de 200 gramas cada.

5 296307 400 PCT ESPONJA DE AÇO Características: Esponja de lã de aço. Forma de apresentação: Pacote de
60g com 8 unidades.

6 241744 600 PCT PALHA DE AÇO Características: Palha de aço carbono nº 0. Forma de apresentação: Pacote de
25g com 1 unidade.

7 30279 300 UN
VASSOURA TIPO ESFREGÃO Características: Vassoura tipo esfregão com o cabo inclinado
em madeira, cerdas rígidas em polipropileno, largura 30 cm, comprimento mínimo das cerdas de
5 cm. Para limpeza de superfícies rústicas e semirústicas. Forma de apresentação: Unidade.

8 30228 130 UN RODO DE MADEIRA 40CM Características: Rodo de madeira com borracha dupla, medindo
40cm e cabo de madeira plastificada com no mínimo 1,20m. Forma de Apresentação: Unidade.

9 30228 300 UN RODO DE MADEIRA 60CM Características: Rodo de madeira com borracha dupla, medindo
60cm e cabo de madeira plastificada com no mínimo 1,20m. Forma de Apresentação: Unidade.

10 417310 120 UN VASSOURA DE FERRO REGULÁVEL Características: Vassoura metálica regulável, de 22
dentes com olho de 23 mm e cabo de madeira de 120 cm. Forma de Apresentação: Unidade.

11 30228 350 UN
BALDE PARA CONCRETO Características: Balde plástico para concreto, alta resistência a
peso e impacto, capacidade de 12 litros, alça metálica com acabamento reforçado em plástico,
fundo com desenho anatômico para tombamento do balde. Forma de Apresentação: Unidade.

12 248288 15 UN
LIXEIRA COM RODAS - AZUL Características: Balde plástico para concreto, alta resistência
a peso e impacto, capacidade de 12 litros, alça metálica com acabamento reforçado em plástico,
fundo com desenho anatômico para tombamento do balde. Forma de Apresentação: Unidade.

13 248288 15 UN

LIXEIRA COM RODAS – VERDE Características: Balde plástico para concreto, alta
resistência a peso e impacto, capacidade de 12 litros, alça metálica com acabamento reforçado
em plástico, fundo com desenho anatômico para tombamento do balde. Forma de Apresentação:
Unidade.

14 93904 93 UN

LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL Características: Lixeira em PP (Polipropileno) com
estrutura de metal para acionamento da tampa, através do pedal. Destinada à coleta de materiais
descartáveis medicamentosos. Cor: Branca Medidas Aproximadas: 40x44 cm (Diâmetro x
Altura) Forma de Apresentação: Unidade.

15 208504 400 PAR
LUVAS DE BORRACHA – M Características: De borracha, impermeável, com palma
antiderrapante, forrada em algodão na parte interna, tamanho M, Cano Longo (min: 40CM)
Forma de apresentação: Par de luvas.

16 208472 400 PAR
LUVAS DE BORRACHA – G Características: De borracha, impermeável, com palma
antiderrapante, forrada em algodão na parte interna, tamanho G, Cano Longo (min: 40CM)
Forma de apresentação: Par de luvas.
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17 125016 200 PAR LUVAS DE BORRACHA – GG Características: De borracha, impermeável, com palma
antiderrapante, forrada em algodão na parte interna, tamanho GG, Cano Longo (min: 40CM)
Forma de apresentação: Par de luvas.

18 273059 60 PAR
BOTA SANITÁRIA EM PVC Nº 38 Características: Confeccionada em PVC, cano longo
(mínimo de 33cm), impermeável, com forro interno, biqueira e frisos reforçados. Para limpeza
em geral. Cor: Preta Numeração: 38 Forma de apresentação: Par de botas.

19 273065 200 PAR
BOTA SANITÁRIA EM PVC Nº 40 Características: Confeccionada em PVC, cano longo
(mínimo de 33cm), impermeável, com forro interno, biqueira e frisos reforçados. Para limpeza
em geral. Cor: Preta Numeração: 40 Forma de apresentação: Par de botas.

20 273061 200 PAR
BOTA SANITÁRIA EM PVC Nº 42 Características: Confeccionada em PVC, cano longo
(mínimo de 33cm), impermeável, com forro interno, biqueira e frisos reforçados. Para limpeza
em geral. Cor: Preta Numeração: 42 Forma de apresentação: Par de botas.

21 273062 120 PAR
BOTA SANITÁRIA EM PVC Nº 44 Características: Confeccionada em PVC, cano longo
(mínimo de 33cm), impermeável, com forro interno, biqueira e frisos reforçados. Para limpeza
em geral. Cor: Preta Numeração: 44 Forma de apresentação: Par de botas.

22 359966 220 UN PÁ COLETORA DE LIXO Características: Pá de lixo em metal galvanizado e cabo longo de
madeira de no mínimo 60cm. Forma de Apresentação: Unidade.

23 75914 2500 MT MANGUEIRA Características: Borracha, ar/água, PSI 300, largura de ½ polegada, Forma de
Apresentação: Rolo de 100 Metros ou maior, até 200metros.

24 194730 53 UN ESGUICHO PARA MANGUEIRA Características: Esguicho para mangueira tipo revolver em
aço 1/2", Encaixe para mangueira: Espiga ½ polegada. Forma de Apresentação: Unidade.

25 228231 4030 UN SACO DE ALGODÃO Características: Saco alvejado em 100% algodão, com
aproximadamente 40x60 cm costurado e 80x64cm se aberto. Forma de Apresentação: Unidade.

26 151041 150 UN
ESPONJA MULTIUSO Características: Esponja Multiuso Dupla Face. Composição: Espuma
de poliuretano e fibra sintética com mineral abrasivo. Medidas: 10cm de largura x 7,1cm de
comprimento x 2cm de altura. Forma de Apresentação: Unidade.

27 352423 2100 UND SACO DE LIXO REFORÇADO Características: Saco para lixo reforçado, Capacidade 100L
Cor: Preto Forma de Apresentação: Embalagem de 100 Unidades.

28 359540 120 PCT
LUVAS DE LÁTEX SEM PÓ – TAM M Características: Luva procedimento, de látex natural,
isenta de talco/pó, anatômica, ambidestra, não estéril, antiderrapante, baixo teor de proteína do
látex e aditivos químicos. Tamanho: M

29 359540 120 PCT
LUVAS DE LÁTEX SEM PÓ – TAM G Características: Luva procedimento, de látex natural,
isenta de talco/pó, anatômica, ambidestra, não estéril, antiderrapante, baixo teor de proteína do
látex e aditivos químicos. Tamanho: G

30 288865 115 UN
VASSOURA DE PÊLO Características: Para uso interno e em pisos lisos como: cerâmica,
porcelanato, madeira e laminados. Com cerdas de pelo sintético. Largura de 40cm. Cerdas de
pelo menos 7cm de comprimento. Forma de apresentação: Unidade.

31 356286 220 FR CERA LÍQUIDA Características: Para superfícies escuras impermeabilizadas ou laváveis de
mármores, ardósia, cerâmicas, lajotas, paviflex, granilite, marmorite, borracha, plurigoma, pisos
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asfálticos e também uso automotivo, para tapetes de borracha, pneus, vinil, painéis de veículos e
similares. Cor: Preta, Forma de Apresentação: Embalagem de 5 litros.

32 375837 1230 PAR

LUVAS PLÁSTICAS Características: Confeccionada em filme de polietileno de alta densidade,
com cor translúcida ou leitosa, sendo toda a face externa da luva ligeiramente asperada por
gravação multiponteada em médio relevo, de consistência atóxica e não perecível, espessura de
0.0025mm + ou - 5% de espessura, comprimento total de 290mm + ou - 5%, medidos a partir do
dedo médio até a extremidade final do punho. Seu fechamento é feito por solda simples em todo
o perímetro, é descartável após um uso, possui tamanho único, é higiênica e de modelagem
ambidestra.

 

ANEXO B - PLANILHA DE CUSTOS

 

PLANILHA DE CUSTOS

ITEM QTD ESPECIFICAÇÃO Orçamento
1 Orçamento 2 Orçamento

3
Orçamento

GDF
MÉDIA MEDIANA ESTIMATIVA

DE PREÇO

1 3000 Detergente

UASG:
343016 
Proc. nº:
2/2017

UASG:
257044 Proc.
nº: 12/2017

UASG:
257045 
Proc. nº:
06/2018

 
R$1,865 R$1,89 R$5.595,0000

R$1,90 R$1,90 R$1,89 R$ 1,77

2 1600 Água Sanitária

UASG:
120626
Proc. nº:
1117/2017

UASG:
158355 Proc.
nº: 1/2017

UASG:
154049 
Proc. nº:
70/2017

 
R$2,14 R$1,97 R$4.352,20

R$1,90 R$1,99 R$1,95 R$ 2,72

3 640 Sabão em Pó

UASG:
926378
Proc. nº:
6/2017

UASG:
120626 Proc.
nº: 1054/2017

UASG:
120001
Proc. nº:
21/2017

 
R$10,2350 R$11,0005 R$6.550,40

R$11,79 R$10,24 R$11,77 R$ 7,14

4 640 Sabão em Barra

UASG:
152005
Proc. nº:
25/2017

UASG:
170181 Proc.
nº: 9/2017

UASG:
194075
Proc. nº:
6/2017

 
R$7,4825 R$7,7000 R$4.788,80

R$7,60 R$7,94 R$7,80 R$ 6,59

5 400 Esponja de Aço UASG:
257044 
Proc. nº:
12/2017

UASG:
980921 Proc.
nº: 77/2017

UASG:
257045
Proc. nº:
06/2018

 

R$2,1550 R$2,3000 R$862,0000
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R$2,30 R$2,40 R$2,30 R$ 1,62

6 600 Palha de Aço

UASG:
158435
Proc. nº:
17/2017

UASG:
158276 Proc.
nº: 8/2017

UASG:
160378
Proc. nº:
6/2017

 
R$1,5675 R$1,2450 R$747,00

R$0,97 R$1,09 R$1,40 R$ 2,81

7 300 Vassoura Tipo
Esfregão

UASG:
160517
Proc. nº:
9/2017

UASG:
160202 Proc.
nº: 17/2017

UASG:
158380
Proc. nº:
8/2017

 
R$11,9750 R$11,845 R$3.553,50

R$14,80 R$17,36 R$6,85 R$ 8,89

8 130 Rodo de Madeira
40cm

UASG:
120623
Proc. nº:
64/2017

UASG:
762300 Proc.
nº: 1396/2017

UASG:
158950
Proc. nº:
2/2017

 
R$7,63 R$7,43 R$965,90

R$7,99 R$6,00 R$6,87 R$ 9,66

9 300 Rodo de Madeira
60cm

UASG:
160517
Proc. nº:
9/2017

UASG:
158485 Proc.
nº: 6/2017

UASG:
257045 
Proc. nº:
1/2018

 
R$9,9350 R$9,4000 R$2.820,00

R$9,80 R$9,00 R$9,00 R$ 11,94

10 120 Vassoura de Ferro
Regulável

UASG:
70028 Proc.
nº: 19/2017

UASG:158459
Proc. nº:
12/2017

UASG:
160436
Proc. nº:
4/2017

 
R$23.0250 R$21,5800 R$2.589,60

R$30,00 R$21,38 R$21,78 R$ 18,94

11 350 Balde para Concreto

UASG:
158377
Proc. nº:
39/2017

UASG:
160432 Proc.
nº: 18/2017

UASG:
160371
Proc. nº:
10/2017

 
R$8,6900 R$6,9700 R$2.439,50

R$8,00 R$5,47 R$5,94 R$ 15,35

12 15 Lixeira com Rodas -
120 Litros - AZUL

UASG:
158438
Proc. nº:
10/2017

UASG:
160525 Proc.
nº: 9/2017

UASG:
160525
Proc. nº:
9/2017

 
R$265,4325 R$233,69 R$3.505,35

R$208,45 R$239,38 R$228,00 R$ 385,90

13 15 Lixeira com Rodas -
120 Litros - VERDE

UASG:
158438

UASG:
160525 Proc.

UASG:
160525

 R$265,4325 R$233,69 R$3.505,35
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Proc. nº:
10/2017

nº: 9/2017 Proc. nº:
9/2017

R$208,45 R$239,38 R$228,00 R$ 385,90

14 93 Lixeira 50 Litros
com Pedal

UASG:
158461
Proc. nº:
11/2017

UASG:
160378 Proc.
nº: 6/2017

UASG:
153103
Proc. nº:
93/2017

 
R$70,4650 R$57,5000 R$5.347,50

R$63,00 R$50,45 R$52,00 R$ 116,41

15 400 Luvas de Borracha -
M

UASG:
925450
Proc.
nº:117/2017

UASG:
135039 Proc.
nº: 8/2017

UASG:
154039
Proc. nº:
62/2017

 
R$8,2575 R$8,4400 R$3.303,00

R$8,00 R$9,92 R$8,88 R$ 6,23

16 400 Luvas de Borracha -
G

UASG:
925450
Proc.
nº:117/2017

UASG:
135039 Proc.
nº: 8/2017

UASG:
154039
Proc. nº:
62/2017

 
R$8,5900 R$8,4400 R$3.303,00

R$8,00 R$9,92 R$8,88 R$ 7,56

17 200 Luvas de Borracha -
GG

UASG:
925450
Proc.
nº:117/2017

UASG:
135039 Proc.
nº: 8/2017

UASG:
154039
Proc. nº:
62/2017

 
R$8,1950 R$8,4400 R$1.639,00

R$8,00 R$9,92 R$8,88 R$ 5,98

18 60 Bota Sanitária em
PVC - Nº 38

UASG:
925373
Proc. nº:
363/2017

UASG:
135031 Proc.
nº: 43/2017

UASG:
190004
Proc. nº:
12/2017

 
R$33,5450 R$33,9200 R$2.012,70

R$31,34 R$34,50 R$35,00 R$ 33,34

19 200 Bota Sanitária em
PVC - Nº 40

UASG:
925373
Proc. nº:
363/2017

UASG:
135031 Proc.
nº: 43/2017

UASG:
190004
Proc. nº:
12/2017

 
R$36,5375 R$34,5000 R$6.900,00

R$31,34 R$34,50 R$35,00 R$ 45,31

20 200 Bota Sanitária em
PVC - Nº 42

UASG:
925373
Proc. nº:
363/2017

UASG:
135031 Proc.
nº: 43/2017

UASG:
190004
Proc. nº:
12/2017

 
R$33,3200 R$33,4700 R$6.664,00

R$31,34 R$34,50 R$35,00 R$ 32,44
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21 120 Bota Sanitária em
PVC - Nº 44

UASG:
925373
Proc. nº:
363/2017

UASG:
135031 Proc.
nº: 43/2017

UASG:
190004
Proc. nº:
12/2017

 
R$31,28000 R$32,9200 R$3.753,60

R$31,34 R$34,50 R$35,00 R$ 24,28

22 220 Pá Coletora de Lixo

UASG:
160517
Proc. nº:
9/2017

UASG:
160013 Proc.
nº: 5/2017

UASG:
257045
Proc. nº:
1/2018

 
R$7,4250 R$7,7500 R$1.633,50

R$7,50 R$8,00 R$8,85 R$ 5,35

23 2500 Mangueira

UASG:
152134
Proc. nº:
17/2017

UASG:
257052 Proc.
nº: 24/2017

UASG:
120624
Proc. nº:
3/2018

 

R$5,9275 R$3,9550 R$9.887,50

R$3,51 R$4,40 R$2,70

R$ 13,10/m

R$ 131,08

(rolo 100m)

24 53 Esguicho para
Mangueira

UASG:
153251
Proc. nº:
27/2017

UASG:
154054 Proc.
nº: 4/2018

UASG:
153079
Proc. nº:
6/2018

 
R$27,6575 R$20,5000 R$1.086,00

R$21,00 R$20,00 R$20,00 R$ 49,63

25 4030 Saco de Algodão

UASG:
120627
Proc. nº:
53/2017

UASG:
120643 Proc.
nº: 41/2017

UASG:
135013
Proc. nº:
33/2017

 
R$2,4450 R$1,9950 R$8.039,85

R$1,99 R$1,95 R$2,00 R$ 3,84

26 150 Esponja Multiuso

UASG:
154048
Proc. nº:
95/2015

UASG:
160177 Proc.
nº: 20/2016

UASG:
155207
Proc. nº:
1/2017

 
R$1,9000 R$1,8400 R$276,00

R$1,68 R$2,00 R$2,30 R$ 1,62

27 2100 Saco de Lixo
Reforçado

UASG:
153254
Proc. nº:
12/2017

UASG:
120638 Proc.
nº: 60/2017

UASG:
158341
Proc. nº:
2/2018

 
R$34,9125 R$34,9900 R$7.331,6250

R$37,00 R$32,98 R$37,99 R$ 31,68

28 120 Luvas de Látex sem UASG: UASG: UASG:  R$24,2850 R$24,6750 R$2.914,20
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Pó - M 130016
Proc. nº:
13/2017

155891 Proc.
nº: 13/2017

254421
Proc. nº:
33/2017

R$24,79 R$24,70 R$23,00 R$ 24,65

29 120 Luvas de Látex sem
Pó - G

UASG:
130016
Proc. nº:
13/2017

UASG:
155891 Proc.
nº: 13/2017

UASG:
254421
Proc. nº:
33/2017

 
R$24,2850 R$24,6750 R$2.914,20

R$24,79 R$24,70 R$23,00 R$ 24,65

30 115 Vassoura de Pelo

UASG:
153035
Proc. nº:
66/2017

UASG:
158303 Proc.
nº: 34/2017

UASG:
90009 Proc.
nº: 28/2017

 
R$12,3500 R$12,3700 R$1.420,25

R$13,53 R$11,21 R$14,00 R$ 10,66

31 220 Cera Líquida

UASG:
160195
Proc. nº:
10/2017

UASG:
240128 Proc.
nº: 17/2017

UASG:
110001
Proc. nº:
17/2017

 
R$40,0700 R$38,8900 R$8.555,80

R$52,00 R$40,00 R$30,50 R$ 37,78

32 1230 Luvas Plásticas

UASG:
120001 
Proc. nº
21/2017

UASG:
160348  Proc.
nº 04/2018

UASG:
158361 
Proc. nº
1/2018

 
R$7,2525 R$7,7050 R$ 8.920,0575

R$10,32 R$8,94 R$6,47 R$ 3,28

VALOR TOTAL R$ 128.176,90

 

ANEXO C - PLANILHA DE CONSUMO

Aqui estão somados os consumos das 05 (cinco) UPM’s contempladas nesse Termo de Referência:

       1. Batalhão de Policiamentos com Cães;
Comando de Policiamento Ambiental

       2.  1º Batalhão Rural;

       3.   2º Batalhão Rural e Batalhão Ambiental;

Comando de Policiamento Montado

       4.   1º Regimento de Policia Montada;

       5.   2º Regimento de Policia Montada.
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ITEM CATMAT ESPECIFICAÇÃO UNID CONSUMO
ANUAL CONSUMO ESTIMADO NAS UNIDADES

1 150683 DETERGENTE FR 3000 Uso aproximado de 250 embalagens de 500ml por mês

2 299605 ÁGUA
SANITÁRIA FR 1600 Uso aproximado de 133 embalagens de 1 litro por mês.

3 253075 SABÃO EM PÓ Kg 640 Uso aproximado de 54 embalagens de 1Kg por mês

4 30414 SABÃO EM
BARRA PCT 640 Uso aproximado de 54 pacotes por mês

5 296307 ESPONJA DE AÇO PCT 400 Uso aproximado de 34 pacotes por mês

6 241744 PALHA DE AÇO PCT 600 Uso aproximado de 34 pacotes por mês

7 30279 VASSOURA TIPO
ESFREGÃO UN 300

Vida útil de aproximadamente 2 meses, devido a uso intenso em
locais de difícil limpeza, uso aproximado de 25 vassouras por
período de vida útil, na limpeza diária.

8 30228 RODO DE
MADEIRA 40CM UN 130

Vida útil de aproximadamente 1 mês, devido a uso intenso em
locais de difícil limpeza, uso aproximado 11 de  rodos de 40CM
por período de vida útil, na limpeza diária.

9 30228 RODO DE
MADEIRA 60CM UN 300

Vida útil de aproximadamente 1 mês, devido a uso intenso em
locais de difícil limpeza, uso aproximado de 25 rodos por período
de vida útil, na limpeza diária.

10 417310
VASSOURA DE
FERRO
REGULÁVEL

UN 120
Vida útil de aproximadamente 3 meses, para limpeza de área verde
nas instalações do BPCães, na parte interna e externa. Uso
aproximado de 10 por período de vida útil.

11 30228 BALDE PARA
CONCRETO UN 350

Vida útil de aproximadamente 1 mês, devido a uso intenso em
locais de difícil limpeza, uso aproximado de 30 baldes por período
de vida útil, na limpeza diária.

12 248288 LIXEIRA COM
RODAS - AZUL UN 15 Para uso nas áreas comuns, vida útil de aproximadamente 1 ano

13 248288 LIXEIRA COM
RODAS – VERDE UN 15 Para uso nas áreas comuns, vida útil de aproximadamente 1 ano

14 93904
LIXEIRA 50
LITROS COM
PEDAL

UN 93 Para descarte de material residual de embalagem de
medicamentos, vitaminas e outros utilizados nos animais.

15 208504 LUVAS DE
BORRACHA – M PAR 400

Vida útil de aproximadamente 10 dias, devido a uso intenso em
locais de difícil limpeza, banho dos animais, limpeza de utensílios
e acessórios, limpeza de viaturas e na limpeza diária de
70 boxes dos cães, 284 baias. Uso aproximado de 34 pares de luva
por mês.

javascript:void(0)
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javascript:void(0)
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16 208472 LUVAS DE
BORRACHA – G

PAR 400  

Vida útil de aproximadamente 40 dias, devido a uso intenso em
locais de difícil limpeza, banho dos animais, limpeza de utensílios
e acessórios, limpeza de viaturas e na limpeza diária de
70 boxes dos cães, 284 baias. Uso aproximado de 34 pares de
botas por mês.

17 125016 LUVAS DE
BORRACHA – GG PAR 200

18 273059 BOTA SANITÁRIA
EM PVC Nº 38 PAR 60

19 273065 BOTA SANITÁRIA
EM PVC Nº 40 PAR 200

 

Vida útil de aproximadamente 2 meses, uso estimado de 2 pás por
período de vida útil

20 273061 BOTA SANITÁRIA
EM PVC Nº 42 PAR 200

21 273062 BOTA SANITÁRIA
EM PVC Nº 44 PAR 120

22 359966 PÁ COLETORA
DE LIXO UN 220

23 75914 MANGUEIRA MT 2500

Vida útil de aproximadamente 06 meses, devido a uso intenso em
locais de difícil limpeza, banho dos animais, limpeza de utensílios
e acessórios, limpeza de viaturas e na limpeza diária de
70 boxes dos cães, 284 baias. Uso aproximado de 200m por mês

24 194730 ESGUICHO PARA
MANGUEIRA UN 53

Vida útil de aproximadamente 2 meses, uso estimado de 4
esguichos por período,  devido a uso intenso em locais de difícil
limpeza, banho dos cães, cavalos e limpeza de utensílios e
acessórios, limpeza de viaturas e na limpeza diária de 70 boxes e
235 baias.

25 228231 SACO DE
ALGODÃO UN 4030

Uso estimado de 500 sacos de algodão por mês, devido a uso
intenso na limpeza em geral, de utensílios dos cães, de viaturas e
na limpeza diária. Além do uso previsto para o treinamento dos
cães onde os sacos são utilizados como brinquedo no treinamento
de cães de faro, onde os caninos são associados a odores de
substancias entorpecentes e explosivos para o trabalho policial.
Devido à tração do animal durante as brincadeiras que se tornam
recompensa pelo trabalho executado, a vida útil do item se torna
extremamente limitada.

26 151041 ESPONJA
MULTIUSO UN 150

Vida útil aproximada de 15 dias, uso previsto para lavagem de
louças, talheres, panelas e outros utensílios com menor desgaste
diário. Uso de 2 unidades por período de vida útil.

27 352423 SACO DE LIXO
REFORÇADO UND 2100 Uso mensal estimado em 3  pacotes por mês.

28 359540 LUVAS DE
LÁTEX SEM PÓ –
TAM M

CX 120 As luvas de látex são utilizadas para aplicação de algumas
substâncias no pelo e por via oral nos cães. Mas também na
associação de substancias aos cães de faro, para evitar
contaminação de odores durante o treinamento, fato que garante a
excelência na detecção de substâncias. Sendo item de uso diário e
contínuo, indispensável no dia a dia da unidade. Uma média de 12
caixas são utilizadas por mês, pelo efetivo da equipe de
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treinamento (durante a formação dos cães) e pelos 4 pelotões das
equipes de 24h (com cães já formados, para manutenção do
treinamento)

29 359540
LUVAS DE
LÁTEX SEM PÓ –
TAM G

CX 120  

Vida útil aproximada de 3 meses, uso de aproximadamente, 9
vassouras por período de vida útil

30 288865 VASSOURA DE
PELO UN 115

31 356286 CERA LÍQUIDA FR 220 Uso de aproximadamente 03 frascos de 5 litros por mês

32 375837 LUVAS
PLÁSTICAS UND 1230

As luvas de plástico são utilizadas na associação de substâncias
aos cães de faro, para evitar contaminação de odores durante o
treinamento, fato que garante a excelência na detecção de
substâncias. Sendo item de uso diário e contínuo, indispensável no
dia a dia da unidade. Uma média de 20 caixas são utilizadas por
mês, pelo efetivo da equipe de treinamento (durante a formação
dos cães) e pelos 4 pelotões das equipes de 24h (com cães já
formados, para manutenção do treinamento) e uso intenso das
demais unidades policiais que as solicitaram.

 

___________________________________________________

JURANDIR RODRIGUES DE SOUSA – 3º SGT QPPMC

Autor do Termo de Referência

 

ANEXO II

MODELO DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR

A empresa ___________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº______________________,
sediada no endereço __________________________, telefone/fax nº______________________, por intermédio do seu
representante legal Sr(a). ____________________________________________________, portador(a) da Carteira de
Iden�dade nº______________ e do CPF nº_____________________, DECLARA para fins do disposto no inciso V do art. 27
da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, em conformidade
com o previsto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Cons�tuição Federal/88, que não possui em seu quadro de pessoal
empregado(s) menor (es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a par�r dos 14 (quatorze) anos.

__________________________________

Local e Data

_____________________________________

[Nome do Representante Legal da Empresa]

Cargo

ANEXO III

M O D E L O DECLARAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE EM CONDIÇÕES DE
USUFRUIR O TRATAMENTO FAVORECIDO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006

A empresa ________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº
______________________, sediada no endereço ____________________________, telefone/fax nº
______________________, por intermédio do seu representante legal Sr. (a)
________________________________________, portador(a) da Carteira de Iden�dade nº ______________ e do CPF nº
_____________________, DECLARA que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa
de pequeno porte e que está apta a usufruir do tratamento favorecido, nas condições do Estatuto Nacional da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, ins�tuído pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, em
especial quanto ao seu art. 3º, e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do referido ar�go.
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__________________________________

Local e Data

____________________________________

Representante Legal

Cargo

 

ANEXO IV

MODELO DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A empresa ________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o
nº______________________, sediada no endereço ____________________________, telefone/fax
nº______________________, por intermédio do seu representante legal Sr(a).
__________________________________________, portador(a) da Carteira de Iden�dade nº______________ e do CPF
nº_____________________, DECLARA para fins do disposto no ar�go 2º da Lei Distrital 4.770, de 22 de fevereiro de 2012,
que receberá, sem nenhum custo para a CONTRATANTE, bens, embalagens, recipientes ou equipamentos inservíveis e não
reaproveitáveis pela administração pública, provenientes do objeto do Pregão nº /2018 – PMDF, e que dará o des�no
legalmente estabelecido para a deposição e o tratamento adequados de dejetos e resíduos.

____________________________________

Local e Data

_____________________________________

[Nome do Representante Legal da Empresa]

Cargo

 

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE OS REQUISITOS DO EDITAL

A empresa ______________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ______________________,
sediada no endereço ____________________________, telefone/fax nº ______________________, por intermédio do
seu representante legal Sr(a). ____________________________________________, portador(a) da Carteira de Iden�dade
nº ______________ e do CPF nº _____________________, DECLARA para fins do disposto no § 2º do ar�go 21 do Decreto
Federal nº 5.450/2005, de 31 de maio de 2005, que cumpre plenamente todos os requisitos de habilitação e que sua
proposta está em conformidade com as exigências no Edital do Pregão Eletrônico nº ___/20___.

__________________________________

Local e Data

_____________________________________

[Nome do Representante Legal da Empresa]

Cargo

 

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA E FATOS IMPEDITIVOS

A empresa _____________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ______________________,
sediada no endereço ____________________________, telefone/fax nº ______________________, por intermédio do
seu representante legal Sr(a). _________________________________________, portador(a) da Carteira de Iden�dade nº
______________ e do CPF nº _____________________, DECLARA a inexistência de ocorrências impedi�vas à par�cipação
na licitação, e afirma está ciente quanto à obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores, nos termo do art. 32, § 2º,
da Lei nº 8666/1993.

 

__________________________________

Local e Data

___________________________________

[Nome do Representante Legal da Empresa]
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Cargo

ANEXO VII

(SOMENTE PARA EMPRESAS COM 100 OU MAIS EMPREGADOS)

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE VAGAS PARA PNE

 

A empresa _______________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº
______________________, sediada no endereço ____________________________, telefone/fax nº
______________________, por intermédio do seu representante legal Sr(a). _______
_________________________________________________, portador(a) da Carteira de Iden�dade nº ______________ e
do CPF nº _____________________, DECLARA que cumpre os requisitos con�dos no Art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho
de 1991, reservando cargos aos portadores de deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atende às regras
de acessibilidade..

Local e Data

_____________________________________

[Nome do Representante Legal da Empresa]

Cargo

 

ANEXO VIII

Minuta de contrato

 

Contrato para Aquisição de Bens pelo Distrito Federal nº ___/___ - ___, nos termos do Padrão nº 08/2002.

Processo nº __________________.

Cláusula Primeira – Das Partes

O Distrito Federal, por meio de ______________, representado por _________________, na qualidade de
_____________, com delegação de competência prevista nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do
Distrito Federal e ________________, doravante denominada Contratada, CGC nº ________________, com sede em
_________, representada por ______________, na qualidade de ______________.

Cláusula Segunda – Do Procedimento

O presente Contrato obedece aos termos do Edital de _________ nº ______ (fls. ______), da Proposta de fls. _____ e da
Lei nº 8.666 21.06.93.

Cláusula Terceira – Do Objeto

O Contrato tem por objeto a aquisição de ____________, consoante especifica o Edital de _________ nº __________ (fls.
____) e a Proposta de fls. ______, que passam a integrar o presente Termo.

Cláusula Quarta – Da Forma de Fornecimento

A entrega do objeto processar-se-á de forma parcelada, conforme especificação con�da no Edital de _______ nº ___ (fls.
___) e na Proposta de fls. ___, facultada sua prorrogação nas hipóteses previstas no § 1º, art. 57 da Lei nº 8.666/93,
devidamente jus�ficada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o Contrato.

Cláusula Quinta – Do Valor

5.1 - O valor total do Contrato é de ______ (______), devendo a importância de _______(_______) ser atendida à conta de
dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº ______, de ______, enquanto a parcela
remanescente será custeada à conta de dotações a serem alocadas no(s) orçamento(s) seguinte(s).

Cláusula Sexta – Da Dotação Orçamentária

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

I – Unidade Orçamentária:

II – Programa de Trabalho:

III – Natureza da Despesa:

IV – Fonte de Recursos:

6.2 – O empenho inicial é de ___________ ( _________), conforme Nota de Empenho nº _____, emi�da em _______, sob
o evento nº ________, na modalidade ____________.
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Cláusula Sé�ma – Do Pagamento O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira
e Contábil do Distrito Federal, em parcela (s), mediante a apresentação de Nota Fiscal, liquidada até ___(_____) dias de
sua apresentação, devidamente atestada pelo Executor do Contrato.

Cláusula Oitava – Do Prazo de Vigência

O contrato terá vigência de ______ meses, a contar da data de sua assinatura.

Cláusula Nona – Da garan�a

A garan�a ou assistência técnica do bem está especificada em Termo de Garan�a, anexo a este Contrato.

Cláusula Décima – Da responsabilidade do Distrito Federal

O Distrito Federal responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito
de regresso contra o responsável nos casos de dolo e de culpa.

Cláusula Décima Primeira – Das Obrigações e Responsabilidades da Contratada

11.1 – A Contratada fica obrigada a apresentar, ao Distrito Federal:

I – até o quinto dia ú�l do mês subsequente, comprovante de recolhimento dos encargos previdenciários, resultantes da
execução do Contrato;

II – comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais.

11.2 – Cons�tui obrigação da Contratada o pagamento dos salários e demais verbas decorrentes da prestação de serviço.

11.3 – A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes.

11.4 – A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compa�bilidade com as obrigações por
ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Cláusula Décima Segunda – Da Alteração Contratual

12.1 – Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Adi�vo, com amparo no art. 65
da Lei nº 8.666/93, vedada a modificação do objeto.

12.2 – A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização financeira, prevista
no Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias, suplementares, até o limite do respec�vo valor, dispensa a
celebração de aditamento.

Cláusula Décima Terceira – Das Penalidades

O atraso injus�ficado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato sujeitará a Contratada à multa
prevista no Edital, descontada da garan�a oferecida ou judicialmente, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei
nº 8.666/93, facultada ao Distrito Federal, em todo caso, a rescisão unilateral.

Cláusula Décima Quarta – Da Dissolução

O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, bastando, para tanto, manifestação escrita de uma das partes, com
antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem interrupção do curso normal da execução do Contrato.

Cláusula Décima Quinta – Da Rescisão

O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no respec�vo processo, na forma
prevista no Edital, observado o disposto no art. 78 da Lei nº 8.666/ 93, sujeitando-se a Contratada às conseqüências
determinadas pelo art. 80 desse diploma lega, 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 A�va e
cobrados mediante execução na forma da legislação per�nente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral
do Contrato.

Cláusula Décima Sé�ma – Do Executor

O Distrito Federal, por meio de ______________, designará um Executor para o Contrato, que desempenhará as
atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil.

Cláusula Décima Oitava - Da Publicação e do Registro

A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na Imprensa Oficial,
até o quinto dia ú�l do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que
deverá ser providenciado o registro do instrumento pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal.

Cláusula Décima Nona – Do Foro Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas rela�vas ao
cumprimento do presente Contrato.

Brasília, _____ de ___________ de 20__
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Pelo Distrito Federal:

Pela Contratada:

ANEXO IX

DECRETO DF Nº 26.851, DE 30 DE MAIO DE 2006.

Regula a aplicação de sanções administra�vas previstas nas Leis Federais nos 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de
Licitações e Contratos Administra�vos), e 10.520, de 17 de julho de 2002 (Lei do Pregão), e dá outras providências.

 

A GOVERNADORA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o ar�go 100, inciso VII, da Lei Orgânica do
Distrito Federal, e tendo em vista o disposto nos ar�gos 81, 86, 87 e 88 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e
no art. 7° da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, bem como o disposto no art. 68 da Lei Federal n° 9.784, de 29
de janeiro de 1999, e ainda, a centralização de compras ins�tuída nos termos da Lei Distrital n° 2.340, de 12 de abril de
1999, e as competências ins�tuídas pela Lei Distrital n° 3.167, de 11 de julho de 2003, DECRETA:

CAPÍTULO I

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

SEÇÃO I

Disposições Preliminares

Art. 1º A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restri�va de direitos pelo não cumprimento das normas de
licitação e/ou de contratos, em face do disposto nos arts. 81, 86, 87 e 88, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
e no art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, obedecerá, no âmbito da Administração Direta, Autárquica,
Fundacional e das Empresas Públicas do Distrito Federal, às normas estabelecidas neste Decreto. (Alteração dada pelo
Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

Parágrafo único. As disposições deste Decreto aplicam-se também aos ajustes efetuados com dispensa e inexigibilidade de
licitação, nos termos do que dispõe a legislação vigente, e ainda às licitações realizadas pelas Administrações Regionais, até
o limite máximo global mensal estabelecido no art. 24, incisos I e II, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, nos
termos do disposto no § 1° do art. 2° da Lei Distrital n° 2.340, de 12 de abril de 1999.

SEÇÃO II

Das Espécies de Sanções Administra�vas

Art. 2º As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações assumidas, garan�da a prévia
defesa, estão sujeitas às seguintes sanções: (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p.
1).

I - advertência;

II - multa;

III - suspensão temporária de par�cipação em licitação, e impedimento de contratar com a Administração do Distrito
Federal:

a) para a licitante e/ou contratada através da modalidade pregão presencial ou eletrônico 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 Fornecedores, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações
legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta come�da; (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069,
publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

b) para as licitantes nas demais modalidades de licitação previstas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a penalidade
será aplicada por prazo não superior a 2 (dois) anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta
come�da. (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os mo�vos
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. (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no
DODF de 15/08/2006, p. 1).

Parágrafo único. As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste ar�go poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II,
facultada a defesa prévia a interessada, no respec�vo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. (Alteração dada pelo
Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

SUBSEÇÃO I
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Da Advertência

Art. 3º A advertência é o aviso por escrito, emi�do quando a licitante e/ou contratada descumprir qualquer obrigação, e
será expedido: (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

I - pela Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, 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 par�cipante 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 re�rar a nota de empenho ou assinar o contrato. (Alteração dada pelo Decreto nº
26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2).

SUBSEÇÃO II

Da Multa

Art. 4º A multa é a sanção pecuniária que será imposta à contratada, pelo ordenador de despesas do órgão contratante,
por atraso injus�ficado na entrega ou execução do contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais: (Alteração dada
pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

I - 0,33% (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% (nove inteiros e nove décimos por
cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso; (Alteração dada pelo Decreto nº 35.831, publicado no DODF de
22/09/2014, p. 6).

II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços,
calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter
excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o
valor previsto para o inadimplemento completo da obrigação contratada; (Alteração dada pelo Decreto nº 35.831,
publicado no DODF de 22/09/2014, p. 6).

III - 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 ar�go;

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injus�ficada do adjudicatário em assinar o contrato ou re�rar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na
conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

V - até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de qualquer cláusula do
contrato, exceto prazo de entrega. (Alteração dada pelo Decreto nº 35.831, publicado no DODF de 22/09/2014, p. 6).

§ 1º A multa será formalizada por simples apos�lamento contratual, na forma do art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 e será executada após regular processo administra�vo, oferecido à contratada a oportunidade de defesa
prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da no�ficação, nos termos do § 3o do art. 86 da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, observada a seguinte ordem: (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF
de 15/08/2006, p. 1).

I - mediante desconto no valor da garan�a depositada do respec�vo contrato;

II - mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no
DODF de 15/08/2006, p. 1).

III - mediante procedimento administra�vo ou judicial de execução.

§ 2º Se a multa aplicada for superior ao valor da garan�a prestada, além da perda desta, responderá à contratada pela sua
diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) ou equivalente, que será descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrados judicialmente. (Alteração dada pelo Decreto nº
27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

§ 3º O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a par�r do dia seguinte ao do vencimento do
prazo de entrega ou execução do contrato, se dia de expediente normal na repar�ção interessada, ou no primeiro dia ú�l
seguinte.

§ 4º Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:

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

II - a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respec�vos custos de cobrança.

§ 5º A multa poderá ser aplicada cumula�vamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da falta
come�da, consoante o previsto no Parágrafo único do art. 2º e observado o princípio da proporcionalidade.

§ 6º Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverão ser cancelados e/ou rescindidos,
exceto se houver jus�ficado interesse da unidade contratante em admi�r atraso superior a 30 (trinta) dias, que será
penalizado na forma do inciso II do caput deste ar�go.
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§ 7º A sanção pecuniária prevista no inciso IV do caput deste ar�go não se aplica nas hipóteses de rescisão contratual que
não ensejam penalidades.

Art. 4-A A multa de que trata o art. 4º deste Decreto será aplicada, nas contratações previstas na Lei Federal nº 12.232, de
29 de abril de 2010, nos seguintes percentuais: (Acréscimo dado pelo Decreto nº 36.974, publicado no DODF de
14/12/2015, p. 7).

I - 0,33% (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% (nove inteiros e nove décimos por
cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso; (Acréscimo dado pelo Decreto nº 36.974, publicado no DODF de
14/12/2015, p. 7).

II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços,
calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter
excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o
valor previsto para o inadimplemento completo da obrigação contratada; (Acréscimo dado pelo Decreto nº 36.974,
publicado no DODF de 14/12/2015, p. 7).

III - 1% (um por cento) do valor do contrato em caso de recusa injus�ficada do adjudicatário em assinar o termo contratual
dentro do prazo estabelecido pela Administração; (Acréscimo dado pelo Decreto nº 36.974, publicado no DODF de
14/12/2015, p. 7).

IV - 1% (um por cento) sobre o valor do contrato que reste executar ou sobre o valor da dotação orçamentária que reste
executar, o que for menor, em caso de rescisão contratual; (Acréscimo dado pelo Decreto nº 36.974, publicado no DODF de
14/12/2015, p. 7).

V - até 1% (um por cento) sobre o valor do contrato que reste executar ou sobre o valor da dotação orçamentária que reste
executar, o que for menor, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, respeitado o disposto nos incisos I e
II. (Acréscimo dado pelo Decreto nº 36.974, publicado no DODF de 14/12/2015, p. 7).

SUBSEÇÃO III

Da Suspensão

Art. 5º A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de par�cipar de licitações 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, ins�tuído pelo Decreto nº 25.966, de 23 de
junho de 2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, de acordo com os prazos a
seguir: (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

I - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, emi�da pela Subsecretaria de Compras e Licitações -
SUCOM, ou pelo órgão integrante do Sistema de Registro de Preços, a licitante e/ou contratada permanecer
inadimplente; (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

II - por até 90 (noventa) dias, em licitação realizada na modalidade pregão presencial ou eletrônico, 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 auten�cada, de forma defini�va; (Alteração dada pelo Decreto nº 26.993,
publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2).

III - por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregão, convocada dentro do prazo de validade de sua
proposta, não celebrar o contrato, ensejar o retardamento na execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do
contrato;

IV - por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante:

a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, obje�vando obter, para si ou para
outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação;

b) tenha pra�cado atos ilícitos visando a frustrar os obje�vos da licitação;

c) receber qualquer das multas previstas no ar�go anterior e não efetuar o pagamento. (Alteração dada pelo Decreto nº
26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2).

§ 1° São competentes para aplicar a penalidade de suspensão:

I - a Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, 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 par�cipante do Sistema de Registro de Preços;

II - o ordenador de despesas do órgão contratante, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução
contratual, entendida desde a recusa em re�rar a nota de empenho ou assinar o contrato. (Alteração dada pelo Decreto nº
26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2).

§ 2º A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal. (Alteração dada pelo Decreto nº
26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2).
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I - se aplicada pela Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, na hipótese do 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 par�cipante do Sistema de Registro de Preços, implicará na suspensão, por igual período, perante
todos os órgãos/en�dades subordinados à Lei Distrital no 2.340, de 12 de abril de 1999, e alterações posteriores;

II - se aplicada pelo ordenador de despesas do órgão contratante e/ou par�cipante do Sistema de Registro de Preços, na
hipótese do descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução contratual, entendida desde a recusa em re�rar a
nota de empenho ou assinar o contrato, implicará na suspensão perante o órgão sancionador.

§ 3° O prazo previsto no inciso IV poderá ser aumentado para até 05 (cinco) anos, quando as condutas ali previstas forem
pra�cadas no âmbito dos procedimentos derivados dos pregões.

SUBSEÇÃO IV

Da Declaração de Inidoneidade

Art. 6º A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário de Estado ou autoridade equivalente do órgão de
origem, à vista dos mo�vos informados na instrução processual.(Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no
DODF de 15/08/2006, p. 1).

§ 1º A declaração de inidoneidade prevista neste ar�go permanecerá em vigor enquanto perdurarem os mo�vos que
determinaram a punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que a aplicou, e será
concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes de sua conduta e após decorrido
o prazo da sanção. (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

§ 2º A declaração de inidoneidade e/ou sua ex�nção será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, e seus efeitos
serão extensivos a todos os órgãos/en�dades subordinadas ou vinculadas ao Poder Execu�vo do Distrito Federal, e à
Administração Pública, consoante dispõe o art. 87, IV, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. (Alteração dada pelo
Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

CAPÍTULO II

DAS DEMAIS PENALIDADES

Art. 7° As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, ou que por quaisquer outros
meios pra�carem atos irregulares ou ilegalidades para obtenção no registro no Cadastro de Fornecedores do Distrito
Federal, administrado pela Subsecretaria de Compras e Licitações, estarão sujeitas às seguintes penalidades:

I - suspensão temporária do cer�ficado de registro cadastral ou da obtenção do registro, por até 24 (vinte e quatro) meses,
dependendo da natureza e da gravidade dos fatos; e

II - declaração de inidoneidade, nos termos do art. 6º deste Decreto

III - aplicam-se a este ar�go as disposições dos §§ 2º e 3º do art. 5º deste Decreto. (Inciso revogado pelo Decreto nº
26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2).

Parágrafo único. Aplicam-se a este ar�go as disposições dos §§ 2º e 3º do art. 5º deste Decreto. (Acréscimo dado pelo
Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

Art. 8° As sanções previstas nos arts. 5º e 6º poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais que, em razão
dos contratos regidos pelas Leis Federais nos 8.666, de 21 de junho de 1993 ou 10.520, de 17 de julho de 2002: (Alteração
dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

I - tenham sofrido condenação defini�va por pra�carem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos;

II - tenham pra�cado atos ilícitos, visando frustrar os obje�vos da licitação;

III - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos pra�cados.

CAPÍTULO III

DO DIREITO DE DEFESA

Art. 9° 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 respec�va no�ficação. (Alteração dada pelo Decreto nº
27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

§ 1° O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que pra�cou o ato recorrido, a qual poderá
reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-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.

§ 2º Na contagem dos prazos estabelecidos neste Decreto, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e
considerar-se-ão os dias consecu�vos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. (Alteração dada pelo
Decreto nº 26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2).
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§ 3° Os prazos referidos neste ar�go só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou na en�dade. (Acréscimo
dada pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2) (Parágrafo revogado pelo Decreto nº 27.069,
publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

§ 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 mo�vado, cujo extrato deverá ser publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, devendo
constar: (Renumeração dada pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2).

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

II - o prazo do impedimento para licitar e contratar;

III - o fundamento legal da sanção aplicada;

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

§ 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 sí�o www.fazenda.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 man�dos por órgãos ou en�dades da
Administração Pública do Distrito Federal. (Renumeração dada pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de 13/07/2006,
p. 2).

§ 6º Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal as sanções aplicadas com fundamento
nos arts. 3º e 4º deste Decreto, as quais se formalizam por meio de simples apos�lamento, na forma do art. 65, §8º, da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993. (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

CAPÍTULO IV

DO ASSENTAMENTO EM REGISTROS

Art. 10. Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa.

Parágrafo único. As penalidades terão seus registros cancelados após o decurso do prazo do ato que as aplicou.

CAPÍTULO V

DA SUJEIÇÃO A PERDAS E DANOS

Art. 11. Independentemente das sanções legais cabíveis, regulamentadas por este Decreto, a licitante e/ou contratada
ficará sujeita, ainda, à composição das perdas e danos causados à Administração pelo descumprimento das obrigações
licitatórias e/ou contratuais.

CAPÍTULO VI

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12. Os instrumentos convocatórios e os contratos deverão fazer menção a este Decreto, ressalvados os casos em que o
objeto exija penalidade específica. (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

Art. 13. As sanções previstas nos arts. 3º, 4º e 5º deste Decreto serão aplicadas pelo ordenador de despesas do órgão
contratante, inclusive nos casos em que o descumprimento recaia sobre o contrato oriundo do Sistema de Registro de
Preços. (Acréscimo dada pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2).

Art. 14. Os prazos referidos neste Decreto só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou na
en�dade. (Acréscimo dado pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

Art. 15. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. (Renumerações dadas pelo Decreto nº 26.993, publicado
no DODF de 13/07/2006, p. 2 e pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário. (Renumerações dadas pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de
13/07/2006, p. 2 e pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

 

Brasília, 30 de maio de 2006.

118º da República e 47º de Brasília

MARIA DE LOURDES ABADIA

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por STEFANO ENES LOBÃO - CEL QOPM, Matr.0050299-
5, Chefe do Departamento de Logís�ca e Finanças, em 04/07/2019, às 18:05, conforme art. 6º
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do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 24645316 código CRC= D43D9913.
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