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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

   

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

 

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº   28/2019      

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

 

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 n.º 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, Decretos Distritais nº 25.966/2005, nº 26.851/2006, nº 33.598/2012 e nº 35.592/2014,
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 24 de
abril de 2019, publicada no DODF nº 76, de 24 de abril de 2019, p. 14 e será realizada por meio de Sistema Eletrônico :
www.comprasgovernamentais.gov.br, de acordo com a indicação abaixo:

 

Processo SEI-GDF nº  00054-00009163/2019-87                                                           

Tipo de licitação: Menor Preço

Data de abertura:    23/ 07 /2019      

Horário:       14 h (horário de Brasília/DF)

Endereço Eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br

Código UASG: 926016

Elemento de despesa: 33.90.39

Recurso Orçamentário: Fonte 100 FCDF, Função 28, Programa 845, Subprograma 0903.

Valor previsto para contratação: R$ 1.070.797,86                                    

 

I.       DO OBJETO

1.1. Contratação de concessionária autorizada pela montadora/fabricante do veículo para prestação, de forma con�nua, dos serviços de
manutenção preven�va e corre�va, com fornecimento e aplicação de peças e acessórios genuínos, lubrificantes, alinhamento,
balanceamento e reparos em casos de sinistros para 156 (cento e cinquenta e seis) veículos de marca RENAULT, modelo KWID, ano 2019,
durante o período de garan�a, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I deste Edital.

II.    DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS

2.1.            Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro, até 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 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 do 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:

3.1.1. Empresário individual ou sociedade empresária do ramo de a�vidade do objeto desta licitação, que atenda a todas as condições
estabelecidas neste edital e seus anexos.

3.1.1.1. As microempresas e empresas de pequeno porte poderão se beneficiar do tratamento diferenciado e favorecido em licitações,
previsto na Lei Complementar nº 123/2006, desde que não se enquadrem em qualquer das exclusões relacionadas no § 4º, art. 3º da
referida Lei. 
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3.1.2. 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 sí�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 deste Pregão, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do 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).

3.3.13. Tendo em vista a necessidade de compa�bilização e uniformidade dos itens que compõem a presente licitação, não haverá cota
reservada para as en�dades preferenciais, prevista no art. 26 da Lei Distrital nº 4.611/2011, por ensejar prejuízo para o conjunto ou
complexo do objeto.

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 responsabilidade por eventuais danos decorrentes
do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

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.

 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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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 preço unitário e total para cada subitem que compõe o item cotado, especificados no quadro constante do item 5 do Anexo I
deste Edital, bem como o valor global da proposta, expresso em algarismo e por extenso, em moeda nacional, que deverão incluir todos os
tributos, taxas, materiais para execução dos serviços, encargos sociais, frete, seguro e quaisquer outras despesas que incidam sobre o objeto
deste Pregão.

5.1.2.      A descrição detalhada do serviço 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, ressalvado o disposto no item 14.11.

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.

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 a 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 às licitantes,
os lances con�nuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
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8.7.            Quando a desconexão do Pregoeiro persis�r por tempo superior a 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 Título XI deste edital. Se considerar determinada
proposta inexequível, o pregoeiro oportunizará ao licitante demonstrar a exequibilidade de 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 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) 3190-5557 e 3190-5559.

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 cada 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 execução no local indicado neste edital, nada mais sendo licito pleitear a esse �tulo;

c)         As especificações dos serviços 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.

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 global, as especificações técnicas e
parâmetros mínimos de desempenho e qualidade e demais condições estabelecidas neste Edital.

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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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.  Não serão adjudicados os itens para os quais, após a negociação com os fornecedores, sejam apresentadas propostas finais com
valores superiores aos respec�vos valores es�mados pela Administração.

 

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.

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. (inteligência do 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 prestou serviço compa�vel com o objeto desta licitação. 

b) Conforme o item 13 do Termo de Referência (Anexo I):

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
Haja vista a importância da contratação de um serviço de manutenção qualificado para o veículo da CONTRATANTE,
evitando-se com isto a imobilização dos veículos por períodos prolongados, e com fulcro em garan�r que o futuro
contratado efe�vamente disponha de condições para executar aquilo a que se propõe, faz-se necessário que as
empresas licitantes apresentem atestado de qualificação técnica, nas seguintes condições:

Os atestados podem ser objetos de diligências, a fim de esclarecer quaisquer dúvidas quanto ao seu conteúdo,
inclusive com solicitação dos respec�vos contratos que lhe deram origem, visitas ao local, etc., vedada a apresentação
de atestados emi�dos pela própria licitante;
A licitante deverá comprovar, para fins de habilitação, sua ap�dão para o desempenho da a�vidade obje�va do Edital
e seus anexos, em caracterís�cas, compa�bilidade e similaridade, mediante apresentação de Atestado de Capacidade
Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a empresa tenha capacidade
de realizar manutenção mecânica, ao mesmo tempo, no mínimo em 5% (cinco por cento) do total de veículos
constante do objeto deste Termo de Referência, sobretudo para os serviços do subitem 3 deste Termo e o Memorial
Descri�vo dos Serviços, anexo ao protocolo SEI-GDF n.º 24223881;
Apresentar, para fins de habilitação, declaração de que disponibilizará em sua oficina dos recursos (humanos e
materiais) necessários para manutenir e entregar diariamente, no mínimo 5% (cinco por cento) do total de veículos
constante do objeto deste Termo de Referência, sobretudo para os serviços do subitem 3 deste Termo e o Memorial
Descri�vo dos Serviços, anexo ao protocolo SEI-GDF n.º 24223881;

A capacidade simultânea de manutenção exigida no subitem acima jus�fica-se pela alta demanda de serviços da frota
em atendimento ao público do Distrito Federal, que circula diuturnamente, sem interrupção, levando a maior elevada
probabilidade de quebra dos veículos da frota em face de seu uso constante, pela também frequente necessidade de
serviços rápidos, como troca de óleo de motor, óleo de caixa de câmbio, carga de gás no ar-condicionado, conserto ou
troca de pneus, lavagem, lubrificação, balanceamento e alinhamento, serviços de parte elétrica, etc.;
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Apresentar, para fins de habilitação, declaração de que possui ou possuirão, no ato da assinatura do contrato,
instalações, aparelhamento e funcionários devidamente qualificados e disponíveis para a execução de um futuro
contrato, incluído o disposto no documento constante no Ferramental Mínimo, protocolo SEI-GDF n.º 22618638, em
anexo;
Apresentar, para fins de habilitação, declaração de que possui ou possuirá, profissional designado como responsável
técnico pela execução do futuro contrato e, no ato da assinatura do contrato, comprovar o seu vínculo com a
empresa.;

A comprovação do vínculo referido no subitem acima deverá ocorrer no ato da assinatura do contrato, por meio de
relação emprega�cia, carteira de trabalho e previdência social ou societária ou ainda, mediante contrato de prestação
de serviços, regido pela legislação em vigor;
A atuação do profissional mencionado no subitem 13.1.6, dar-se-á em conjunto com o executor do contrato e a
equipe técnica do Centro de Manutenção da PMDF no tempo que for necessário ao atendimento das demandas
rela�vas ao contrato;
A licitante deverá comprovar, documentalmente, para fins de contratação, que possui em seu quadro de funcionários
empregados técnicos em mecânica automo�va, com cer�ficado(s) que comprove(m), pelo menos, 60 (sessenta) horas
de treinamento em mecânica ciclo o�o (gasolina/flex) e eletrônica embarcada (módulos, injeção, etc), compa�veis
com o objeto do presente Termo de Referência;

O(s) cer�ficado(s) apresentado(s) deverá(ão) ser conferido(s) e validado(s), por um profissional do quadro de
especialista do CMan;
 
Tais exigências visam garan�r à administração pública a contratação de uma empresa com capacidade operacional,
econômico-financeira, trabalhista e administra�va que atenda adequadamente ao objeto do contrato, uma vez que
tem-se observado que a maior causa de fracasso na execução dos contratos é a incapacidade das empresas em
manter a prestação dos serviços ao longo do tempo, seja por instabilidade financeira, inexperiência profissional com
veículos que possuem alta tecnologia, ou descumprimento de obrigações trabalhistas, vindo inesperadamente a
fechar suas portas antes do término do contrato, causando enorme prejuízo às a�vidades operacionais e
administra�vas da corporação;

Os serviços da CONTRATADA devem considerar critérios compa�veis com padrões ambientalmente sustentáveis
(ar�go 7º, XI, da Lei nº. 12.305, de 2010 – Polí�ca Nacional de Resíduos Sólidos), bem como atender aos critérios
previstos na Lei Distrital n.º 4.770/2012. Todos os processos envolvidos na execução do objeto, quer de extração,
u�lização ou descarte de materiais e serviços, devem estar reves�dos da preocupação com a sustentabilidade
ambiental e de acordo com as imposições norma�vas editadas pelos órgãos de proteção ao meio ambiente, devendo
a empresa apresentar, por ocasião da contratação, licença ambiental exigível para empresa.

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 a contar da data prevista para abertura do pregão, 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:

LG =
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

 

LC =
ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

 

SG =
ATIVO TOTAL

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 de no mínimo 10% (dez por cento) do valor total es�mado para o item cotado constante do Anexo I.

11.1.5.  Outros Documentos:
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            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 (ANEXO IV).

d) Que cumpre os requisitos do 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 VIII) (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 a alínea “b” somente se possuir índices de LG e 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 apresentar 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, quando solicitados pelo pregoeiro, 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) 3190-5557/5559/5554.

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.

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 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.

http://www.tst.jus.br/certid%C3%A3o
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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 global 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 a 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 contra-razões, 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 13h as 18h.

 

XIII.  DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

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), de acordo com o item 14.10 do Termo de Referência a contar da data de sua assinatura,
persis�ndo as obrigações decorrentes da garan�a, quando houver, sendo seu extrato publicado no DODF às expensas do
Contratante, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, inciso II, da lei 8.666/93).

14.2.        A Administração convocará a empresa vencedora a assinar o Instrumento Contratual, dentro do prazo e condições estabelecidos,
sob pena de decair 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 subordina-se ao Termo Padrão nº 04/2002, em conformidade com o Decreto nº 23.287, de 17/10/2002, do Distrito
Federal (ANEXO VIII).

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

I - Caução em dinheiro, ou em �tulos da dívida pública, devendo estes ter 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.

14.5.1.  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).

14.5.2.  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.

14.5.3.  Toda e qualquer garan�a prestada pela licitante vencedora:

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

14.5.4.  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.

14.6.        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.

14.7.        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 nº10.520/2002.

14.8.        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.

14.9.        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.

14.10.    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.

14.10.1. Cons�tuem mo�vo para rescisão do contrato a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admi�das neste edital e no contrato.

14.11.    O contrato a ser firmado pode ser reajustado/repactuado 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.

14.11.1. 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.

14.12.    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).

14.13.     O contrato será rescindido com a aplicação de multa se confirmado o uso de mão de obra infan�l no processamento, transporte, ou
qualquer fase produ�va do bem, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. (Lei Distrital nº 5.061 de 08.03.2013 – Parecer nº 343/2016
– PRCON/PGDF)

14.13.1. A repactuação de preços, como espécie de reajuste contratual, deverá ser u�lizada nas contratações de serviços con�nuados
com dedicação exclusiva de mão de obra, desde que seja observado o interregno mínimo de um ano das datas dos orçamentos aos
quais a proposta se referir.

14.13.2. A repactuação para fazer face à elevação dos custos da contratação, respeitada a anualidade disposta no caput, e que vier a
ocorrer durante a vigência do contrato, é direito do contratado, e não poderá alterar o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos,
conforme estabelece o art. 37, inciso XXI da Cons�tuição da República Federa�va do Brasil, sendo assegurado ao prestador receber
pagamento man�das as condições efe�vas da proposta.

14.13.3. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessárias em respeito ao princípio da anualidade do
reajuste dos preços da contratação, podendo ser realizada em momentos dis�ntos para discu�r a variação de custos que tenham sua
anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra e os custos decorrentes dos insumos
necessários à execução do serviço.

14.13.4. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas-base diferenciadas, a repactuação deverá ser
dividida em tantas quanto forem os acordos, dissídios ou convenções cole�vas das categorias envolvidas na contratação.

14.13.5. A repactuação para reajuste do contrato em razão de novo acordo, dissídio ou convenção cole�va deve repassar integralmente
o aumento de custos da mão de obra decorrente desses instrumentos.

14.13.6. O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado a par�r:

I - da data limite para apresentação das propostas constante do instrumento convocatório, em relação aos custos com a
execução do serviço decorrentes do mercado, tais como o custo dos materiais e equipamentos necessários à execução do
serviço; ou

II - da data do acordo, convenção ou dissídio cole�vo de trabalho ou equivalente, vigente à época da apresentação da
proposta, quando a variação dos custos for decorrente da mão-de-obra e es�ver vinculada às datas-base destes
instrumentos.

14.13.7. Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a par�r da data do fato gerador que deu ensejo à úl�ma
repactuação.

14.13.8. As repactuações serão precedidas de solicitação da contratada, acompanhada de demonstração analí�ca da alteração dos
custos, por meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços ou do novo acordo convenção ou dissídio cole�vo que
fundamenta a repactuação, conforme for a variação de custos objeto da repactuação.

14.13.9. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de bene�cios não previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem
obrigatórios por força de instrumento legal, sentença norma�va, acordo cole�vo ou convenção cole�va.

14.13.10. Quando da solicitação da repactuação para fazer jus a variação de custos decorrente do mercado, esta somente será
concedida mediante a comprovação pelo contratado do aumento dos custos, considerando-se:

I - os preços pra�cados no mercado ou em outros contratos da Administração;
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II - as par�cularidades do contrato em vigência;

III - a nova planilha com variação dos custos apresentada;

IV - indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas públicas ou outros equivalentes; e

V - a disponibilidade orçamentária da Polícia Militar do DF.

14.13.11. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de sessenta dias, contados a par�r da solicitação e
da entrega dos comprovantes de variação dos custos.

14.13.12. As repactuações, como espécie de reajuste, serão formalizadas por meio de apos�lamento, e não poderão alterar o equilíbrio
econômico e financeiro dos contratos, exceto quando coincidirem com a prorrogação contratual, em que deverão ser formalizadas por
aditamento.

14.13.13. O prazo máximo acima referido ficará suspenso enquanto a contratada não cumprir os atos ou apresentar a documentação
solicitada pela contratante para a comprovação da variação dos custos;

14.13.14. A Polícia Militar do DF poderá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada pela contratada.

14.13.15. As repactuações a que o contratado fizer jus e não forem solicitadas durante a vigência do contrato, serão objeto de
preclusão com a assinatura da prorrogação contratual ou com o encerramento do contrato.

14.13.16. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas observando-se o seguinte:

I - a par�r da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação;

II - em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade para concessão das
próximas repactuações futuras; ou

III - em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação envolver revisão do custo de
mão-de-obra em que o próprio fato gerador, na forma de acordo, convenção ou sentença norma�va, contemplar data de
vigência retroa�va, podendo esta ser considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim como para a
contagem da anualidade em repactuações futuras;

14.13.17. Os efeitos financeiros da repactuação deverão ocorrer exclusivamente para os itens que a mo�varam, e apenas em relação à
diferença porventura existente.

14.13.18. As repactuações não interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a manutenção do equilíbrio
econômico dos contratos com base no disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.13.19. A empresa contratada para a execução de remanescente de serviço tem direito à repactuação nas mesmas condições e
prazos a que fazia jus a empresa anteriormente contratada, devendo os seus preços serem corrigidos antes do início da contratação,
conforme determina o art. 24, inciso XI da Lei nº 8.666, de 1993.

14.14. No caso de contratações de serviços con�nuados com dedicação exclusiva de mão de obra, as regras sobre a retenção provisória e
mensal de provisões trabalhistas serão realizadas nos termos da Lei Distrital nº 4.636/2011, regulamentada pelo Decreto nº 34.639/2013 e
alterações posteriores.

 

XV.          DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

15.1.        Manter, durante toda a execução do contrato, em compa�bilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação
e qualificação exigidas no ato convocatório;

15.2.        Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ ou materiais, causados por técnicos (empregados) e acidentes causados por
terceiros, bem como pelo pagamento de salários, encargos sociais e trabalhistas, tributos e demais despesas eventuais, decorrentes da
prestação dos serviços;

15.3.        Responsabilizar-se das eventuais despesas para execução do serviço solicitado, qualquer que seja o valor, e cumprir todas as
obrigações constantes do(s) Anexo(s) deste Ato Convocatório;

15.4.        Comprovar, mês a mês, o efe�vo recolhimento dos encargos sociais incidentes sobre a folha de pagamento dos empregados
des�nados para a prestação dos serviços, assim como de efe�vo pagamento dos respec�vos trabalhos (no caso de serviços con�nuados com
dedicação exclusiva de mão de obra);

15.5.        Cons�tui obrigação da contratada o disposto no Termo de Referência (Anexo I) do presente edital.

 

XVI.   DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

16.1.        Indicar o executor interno do Contrato, conforme art. 67 da Lei 8.666/93 e art. 41, inciso II e § 3º do Dec. 32.598/2010.

16.2.        Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a Contratada.

16.3.        Fornecer e colocar à disposição da Contratada, todos os elementos e informações que se fizerem necessários à execução dos
serviços.

16.4.        No�ficar, formal e tempes�vamente, a contratada sobre as irregularidades observadas no serviço.

16.5.        No�ficar a Contratada, por escrito e com antecedência sobre multas, penalidades quaisquer débitos de sua responsabilidade, bem
como fiscalizar a execução 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:
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           a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do serviço com a especificação (item 9.3.1. do Termo de
Referência); e

            b) Defini�vamente em até 72 horas, após a verificação da sua conformidade com as especificações e requisitos con�dos na
proposta e previstos neste edital e consequente aceitação (item 9.3.2 do Termo de Referência).

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 executar os serviços, 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 n.º 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.

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 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 serviço, 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 n.º 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).
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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)

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, desde que previamente jus�ficadas pela Polícia Militar do
DF acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial (Lei n.º 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 neste 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) 3910-1367.

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 - Modelo de Declaração de que cumpre os requisitos do edital.

21.1.6.  ANEXO VI - Modelo de Declaração de superveniência de 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 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.
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STÉFANO ENES LOBÃO – CEL QOPM

Ordenador de Despesas

 

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

 

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO

Contratação de concessionária autorizada pela montadora/fabricante do veículo para prestação, de forma con�nua, dos
serviços de manutenção preven�va e corre�va, com fornecimento e aplicação de peças e acessórios genuínos, lubrificantes, alinhamento,
balanceamento e reparos em casos de sinistros para 156 (cento e cinquenta e seis) veículos de marca RENAULT, modelo KWID, ano 2019,
durante o período de garan�a, conforme especificações e condições estabelecidas neste Termo de Referência e seus anexos.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. DA NECESSIDADE

2.1.1. Os veículos objeto deste Termo são os registrados em Ata de Registro de Preços-ARP nº 28/2018, tendo sido adquiridas 156
(cento e cinquenta e seis) unidades, nos termos dos Contratos n.ºs 40/2018 e 16 /2019 - PMDF, protocolos n.ºs 16738545 e 21461219,
respec�vamente, processo SEI-GDF n.º 0054-001107/2017;

2.1.2. Por se tratarem de veículos em garan�a e com uso intensivo nas ações policiais, se faz necessária a contratação de empresa
qualificada e especializada, que possa executar adequadamente as manutenções preven�vas, corre�vas e de recuperação, visando o menor
prazo possível de interrupção para estas ações, de forma a garan�r a melhor prestação do serviço Policial Militar e a maior durabilidade e
aproveitamento do bem público;

2.1.3. Em virtude do Item 9.2.1.1 dos Contratos nº 40/2018 e 16/2019-PMDF, protocolos n.ºs 16738545 e 21461219, supracitados, e
por força da garan�a dos veículos e seus componentes, que é de 03 (três) anos ou 100.000 (cem mil) quilômetros rodados, o que vencer
primeiro, as manutenções deverão ser executadas por empresas credenciadas pela montadora (Concessionárias), na região do Distrito
Federal-DF, garan�ndo assim a aplicação de peças e a manutenção da garan�a da fábrica;

2.1.4. As manutenções estão discriminadas no item “Especificações dos Serviços - Memorial Descri�vo do Serviço” (Item 3 deste
Termo de Referência e Memorial Descri�vo dos Serviços - Anexo "A", protocolo n.º 24223881) e sua es�ma�va jus�ficada por meio do
Plano de Manutenção elaborado pela Corporação (protocolo n.º 19612714), bem como, o Plano de Revisões de Quilometragem e os
Orçamentos, protocolos n.ºs 17796921 e 22618191), respec�vamente, apresentados pelo fabricante e empresas Concessionárias da Marca
dos veículos, sinte�zados na planilha de custo, constante nos autos do processo por meio do protocolo SEI/GDF n.º 22617854);

2.1.5. Sugere-se a adoção de apenas um lote, ou seja, o não fracionamento do objeto, de modo a evitar deslocamentos dos veículos
a vários locais diferentes para efetuar consertos. Desta maneira é possível a obtenção de melhor eficiência na gestão contratual, com ganho
no prazo de execução, redução do número de contratos e consequente ganho administra�vo devido à melhoria no controle da execução;

2.1.6. Destaca-se que a prestação de serviço a ser contratado possui padrões de desempenho e qualidade que podem ser
obje�vamente definidos pelo presente termo de referência por meio de especificações usuais do mercado, não caracterizando alta
complexidade ou vulto, enquadrando-se, portanto, como serviço comum, nos termos do § 1º do ar�go 2º do Decreto nº 5.450/2005.

2.1.7. É oportuno ressaltar que a presente aquisição atende ao princípio da supremacia do interesse público e busca alinhar-se com
o “Planejamento Estratégico da PMDF 2011-2022” quanto ao aprimoramento da gestão logís�ca da corporação, e que os veículos
encontram-se suprindo sa�sfatoriamente suas necessidades, sendo viáveis, vantajosas e necessárias à Polícia Militar do Distrito Federal as
manutenções desta fração de sua frota.

2.2. DA VIABILIDADE

2.2.1. Os veículos adquiridos pela Polícia Militar do Distrito Federal são automóveis novos e em garan�a ofertada pelo fabricante,
além disso, são compostos por diversos equipamentos de iden�ficação visual e sonorização, aptos aos diversos serviços policiais e ao pronto
atendimento à sociedade. Atualmente a PMDF, mesmo contemplando em sua estrutura administra�va o Centro de Manutenção - CMan,
este não suporta a grande carga de serviços exigidos para perfeita manutenção de toda frota existente na Corporação, necessitando
portanto, da contratação de empresas especializadas para a complementação destes serviços. Neste sen�do, foi constatado, por meio de
pesquisa mercadológica, protocolo SEI-GDF n.º 19640064, a existência de empresas autorizadas no mercado local aptas à execução dos
serviços de manutenção para os veículos em questão, ademais, outro fator preponderante a viabilidade para pretensa contratação é o fato
do custo de aquisição do veículo, indicado no quadro abaixo, ser superior as médias dos gastos com manutenção anual por veículo, durante
o período contratual.

 

COMPARATIVO AQUISIÇÃO X MANUTENÇÃO E REPAROS

Valor de Aquisição de Veículo Renault Kwid, ano 2019 01 Veículo R$ 41.745,00(¹)

Manutenção veicular (Peças + Serviços)  - 12 meses 01 Veículo R$ 6.323,79(²)

Reparos em caso de incidência de sinistro (Peças + Serviços)  - 12 meses 01 Veículo  R$ 3.831,21(³)
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Total (manutenção + reparos) 01 Veículo R$ 10.155,00

Variação do custo de peças e serviços de manutenção em relação a aquisição 01 Veículo 15,148%

Variação do custo dos reparos com sinistros em relação a aquisição 01 Veículo 9,177%%

Total da variação dos custos 01 Veículo 24,325%

(¹) valor ob�do da tabela FIPE, por meio de pesquisa realizada em 15/05/2019, no si�o
eletrônico:h�ps://veiculos.fipe.org.br/, protocolo SEI-GDF n.º 22391361.
(²) valor ob�do por meio da média dos orçamentos requerido no mercado local, consolidado no Quadro – 7 do
Memória de Cálculo, protocolo SEI-GDF n.º 24450557.
(³) valor ob�do por meio meio do Relatório nº 01/2018 - SeCoP/CMan, protocolo SEI-GDF n.º 22616010, atualizado
conforme Quadro – 5 do Memória de Cálculo, protocolo SEI-GDF n.º 24450557.

Quadro - 1

 

2.2.2. Levando em consideração as diretrizes estabelecidas pela Portaria PMDF n.º 766 de 27 de fevereiro de 2012, em especial
Art.7º, inciso IV, o qual estabelece regras para possível constatação de an�-economicidade do custo de manutenção em detrimento do valor
de compra da viatura, pode-se concluir que no presente caso, o custo esperado da manutenção em um único exercício financeiro não a�nge
o fator máximo estabelecido na norma legal de 50% (cinquenta por cento), o que implica inferir que as manutenções ora projetadas se
encontram alinhadas aos parâmetros técnicos da Corporação, mostrando-se viáveis, devendo entretanto, ao longo de toda execução do
futuro contrato, os itens previstos na Portaria supracitada serem devidamente monitorados e obedecidos pelo executor na forma legal.

2.3. DOS RISCOS 

2.3.1. As viaturas policias são u�lizadas como ferramentas complementares às a�vidades dos serviços de segurança pública, pois
intensificam as inúmeras atribuições da Corporação. Como já é de amplo conhecimento, diferentemente de outros órgãos não policiais, o
uso dos veículos da PMDF são em sua grande maioria u�lizados de maneira intensiva e severa, em decorrência das próprias caracterís�cas
ins�tucionais, mesmo aquelas viaturas não des�nadas à a�vidade técnica operacional, haja vista as longas distâncias percorridas entre os
inúmeros batalhões e os múl�plos e variados atendimentos de urgência e emergência à população que todos os policiais estão sujeitos no
dia a dia.

2.3.2. Tantas caracterís�cas direcionadas às a�vidades policias implicam em grandes desgastes prematuros de peças e acessórios
das viaturas, bem como protagoniza ao policial militar se tornar ator com maior frequência ao envolvimentos de sinistros, necessitando
assim, maior atenção da Corporação às devidas manutenções preven�vas e corre�vas dos veículos.

2.3.3. Importante mencionar que a não observância da correta manutenção veicular pode ser um grande fator de eventuais riscos
de acidentes de trânsito, pois a falta de manutenção preven�va dos veículos está relacionada a cerca de 30% dos acidentes urbanos e
rodoviários no Brasil, indica o Ins�tuto Scaringella, publicado no si�o eletrônico: h�ps://portaldotransito.com.br/no�cias/falta-de-
manutencao-triplica-risco-de-acidentes/

 

Pesquisa realizada pelo Ins�tuto Scaringella Trânsito aponta que a falta de manutenção preven�va dos veículos está
relacionada a cerca de 30% dos acidentes urbanos e rodoviários no Brasil. A conclusão é que a falta de manutenção
triplica os riscos. O cuidado com a segurança no trânsito deve começar mesmo antes de o condutor colocar o
veículo nas ruas (grifei)
De acordo com a pesquisa, 80% dos veículos em circulação no país tem algum �po de problema como pneu careca,
lanterna queimada, falta de seta, motores desregulados entre outros.

 

2.3.4.  Além dos riscos relacionadas aos traumas, incapacitações e perdas de vidas humanas decorrentes de acidentes de trânsito
por falta de manutenção preven�va, chama-se também a atenção para os fatores que implicam em tornar o bem público obsoleto ou
inservível por não adotar medidas necessárias à devida manutenção preven�va, corre�va e recuperação de veículos sinistrados, destaca-se
que os veículos objeto deste Termo de Referência são viaturas empregadas nas a�vidades de policiamento administra�vo, representação
e/ou especiais, todas u�lizadas como ferramenta de trabalho nas operações de segurança pública, assim, os veículos da PMDF estão
passíveis de se envolverem em situações de risco decorrente da �pica a�vidade policial, o que por vezes são alvos de algum �po de sinistro,
neste ponto, o Tribunal de Constas do Distrito Federal - TCDF tem se manifestado sobre o assunto demonstrando a relevância da matéria,
por meio da Decisão Ordinária nº 1409/2006, Processo TCDF nº 38292/2005, disponível no
endereço: h�ps://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaETCDF&f=formPrincipal&edoc=9B505A20, em que aquela
Egrégia Corte de Contas tem orientado no sen�do de que a reparação de veículo envolvido em acidente de trânsito, em momento anterior à
conclusão das apurações realizadas em sede de tomada de contas especial, revela-se não somente viável como também recomendável, em
face do dever que tem o administrador público de zelar pela guarda e conservação dos bens que lhe foram confiados, evitando o

https://veiculos.fipe.org.br/
https://portaldotransito.com.br/noticias/falta-de-manutencao-triplica-risco-de-acidentes/
https://www.tc.df.gov.br/app/mesaVirtual/implementacao/?a=consultaETCDF&f=formPrincipal&edoc=9B505A20
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perecimento dos mesmos, bem como a necessidade de res�tuir o bem sinistrado à a�vidade de policiamento o mais rápido possível, desde
que adotadas previamente as cautelas necessárias e indispensáveis ao desenvolvimento dos trabalhos de apuração de responsabilidade:

 

DECISÃO Nº 1409/2006
O Tribunal, pelo voto de desempate do Senhor Presidente, proferido com espeque no art. 84, VI, e 73 do RI/TCDF, que
acompanhou o posicionamento da Conselheira MARLI VINHADELI, decidiu: I. tomar conhecimento da consulta
formulada pela Polícia Militar do Distrito Federal, mediante o O�cio nº 1442/2005 - GCG, sem embargo de
recomendar àquela Corporação que, doravante, nas consultas que dirigir ao Tribunal, providencie a juntada do
parecer técnico-jurídico da Administração, consoante prescreve o § 1º, art. 194, do RI/TCDF; II. em caráter
excepcional, esclarecer à jurisdicionada que a reparação de veículo envolvido em acidente de trânsito, em momento
anterior à conclusão das apurações realizadas em sede de tomada de contas especial, revela-se não somente viável
como também recomendável, em face do dever que tem o administrador público de zelar pela guarda e
conservação dos bens que lhe foram confiados, evitando o perecimento dos mesmos, bem como a necessidade de
res�tuir o bem sinistrado à a�vidade de policiamento o mais rápido possível,desde que adotadas previamente as
cautelas necessárias e indispensáveis ao desenvolvimento dos trabalhos de apuração de responsabilidade, tais como:
a) produção de laudos de avarias, inspeção mecânica e avaliação indireta; b) realização de avaliação econômica da
recuperação do bem, nos termos consignados na Decisão nº 5356/2005; c) realização de pesquisa de mercado, em
publicações especializadas ou na pauta de valores u�lizada para o lançamento anual do Imposto Sobre a Propriedade
de Veículos Automotores - IPVA no território do Distrito Federal, para obter o valor de mercado de bem similar; d)
obtenção de, no mínimo, 3 (três) orçamentos em firmas especializadas, e reconhecidamente idôneas, na reparação de
veículos danificados, observada sempre a espécie do veículo em questão (automóvel, motocicleta, caminhão etc); e)
registro das avarias havidas mediante fotografias; f) outras medidas que se mostrem aplicáveis e relevantes,
conforme o caso; III. alertar o Comandante-Geral da Corporação de que, antes de autorizar a liberação do veículo para
reparo, deverá cer�ficar-se de que todas as medidas citadas no item anterior foram efe�vamente adotadas por seus
agentes subordinados, sob pena de responsabilidade solidária; IV. autorizar o arquivamento dos autos. Decidiu, mais,
mandar publicar, em anexo à ata, o Relatório/Voto do Relator, Conselheiro JORGE CAETANO, e o voto de desempate
do Senhor Presidente, Conselheiro MANOEL DE ANDRADE (Anexo I). (grifei)

 

2.3.5. Por fim, tem-se ainda os riscos sócio-polí�co atribuídos às Corporações e aos Governos Locais, pois quando não é realizado
oportunamente a manutenção preven�va e/ou corre�va dos veículos, não são raros as circunstâncias em que determinados órgãos, de todo
país, por falta de procedimentos contratuais com empresas especializadas em manutenção, colhem profundos desgastes junto aos meio de
comunicação de massa, por vezes de maneira desarrazoada, gerando a exposição das Corporações à falsa  ideia de ausência da prestação
dos serviços de segurança pública de excelência à população.

 

TRECHOS DE REPORTAGENS:

"Viaturas e caminhões oficiais estão parados por falta de
manutenção..." h�ps://massanews.com/no�cias/plantao/viaturas-e-caminhoes-oficiais-estao-parados-por-falta-de-
manutencao-W0zMv.html. 03/10/2018;
"Viaturas da Polícia Militar permanecem paradas por falta de
manutenção" h�ps://www.correiobraziliense.com.br/app/no�cia/cidades/2012/08/01/interna_cidadesdf,314606/viaturas-
da-policia-militar-permanecem-paradas-por-falta-de-manutencao.shtml. 01/08/2012;
"Por falta de manutenção, Viaturas da PM estão paradas..." h�p://www.jornaldebrasilia.com.br/cidades/por-falta-
de-manutencao-viaturas-da-pm-estao-paradas/. 23/11/2010;

"Com 7 viaturas paradas por falta de manutenção, PM se desdobra contra o
crime..." h�ps://www.jpnews.com.br/especial/com-viaturas-paradas-por-falta-de-manutencao-pm-se-desdobra-
contra-o/99492/. 07/07/2017;
"Falta de manutenção �ra viaturas das ruas..." h�ps://tribunademinas.com.br/no�cias/cidade/24-03-2015/falta-de-
manutencao-�ra-viaturas-das-ruas.html. 24/03/2015;
"Segurança pública: viaturas da Polícia Militar ficam paradas por falta de
manutenção..." h�ps://www.topmidianews.com.br/policia/seguranca-publica-viaturas-da-policia-militar-ficam-
paradas-por-falta/86426/. 15/03/2018;

"Sem manutenção, percentual de viaturas paradas chega a 40%..." h�ps://www.otempo.com.br/cidades/sem-
manuten%C3%A7%C3%A3o-percentual-de-viaturas-paradas-chega-a-40-1.1065564. 07/07/2015;
"Falta de manutenção deixa quase metade da frota da PM do DF parada..." h�p://g1.globo.com/distrito-
federal/no�cia/2015/12/falta-de-manutencao-deixa-quase-metade-da-frota-da-pm-do-df-parada.html. 11/12/2015.

 

2.3.6. Diante dessas circunstâncias associadas aos desgastes naturais de peças, a ocorrência de possíveis sinistros, a exigência
contratual quando da aquisição dos veículos em seguir rigorosamente as manutenções previstas no manual do fabricante e o desgaste social
que a população do Distrito Federal pode sofrer, caso permaneça com viaturas paralisadas sem manutenção, torna-se necessário e
prudente, por parte da Administração adotar medidas significa�vas no intuito de salvaguardar vidas e zelar pelo patrimônio público,
possibilitando desta maneira evitar qualquer �po dano às pessoas envolvidas, o perecimento desnecessário do bem público e o risco da
indisponibilidade dos veículos às a�vidade policiais, razão pela qual, entende-se necessário à elaboração do presente procedimento
licitatório para futura contratação de empresa especializada em manutenção preven�va e corre�va e reparo de sinistros.

3. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

https://massanews.com/noticias/plantao/viaturas-e-caminhoes-oficiais-estao-parados-por-falta-de-manutencao-W0zMv.html
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2012/08/01/interna_cidadesdf,314606/viaturas-da-policia-militar-permanecem-paradas-por-falta-de-manutencao.shtml
http://www.jornaldebrasilia.com.br/cidades/por-falta-de-manutencao-viaturas-da-pm-estao-paradas/
https://www.jpnews.com.br/especial/com-viaturas-paradas-por-falta-de-manutencao-pm-se-desdobra-contra-o/99492/
https://tribunademinas.com.br/noticias/cidade/24-03-2015/falta-de-manutencao-tira-viaturas-das-ruas.html
https://www.topmidianews.com.br/policia/seguranca-publica-viaturas-da-policia-militar-ficam-paradas-por-falta/86426/
https://www.otempo.com.br/cidades/sem-manuten%C3%A7%C3%A3o-percentual-de-viaturas-paradas-chega-a-40-1.1065564
http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2015/12/falta-de-manutencao-deixa-quase-metade-da-frota-da-pm-do-df-parada.html


16/07/2019 SEI/GDF - 24913146 - Edital de Licitação

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=29604410&infra_sist… 16/54

3.1. Conforme já relatado todos os veículos foram adquiridos novos, zero quilômetro e possuem garan�a de 03 (três) anos ou
100.000 (cem mil) quilômetros rodados, o que vencer primeiro, a par�r da data de emissão da Nota Fiscal, estando os veículos equipados
com conjunto de sinalização acús�co visual de emergência e rádio comunicador, devendo portanto, serem manutenidas em concessionárias
autorizadas pela fabricante/montadora;

3.2. A subs�tuição de peças e acessórios será autorizada desde que o orçamento não ultrapasse os percentuais estabelecidos nos
termos do Art. 1°, inciso IV da IN nº 01, de 21 de junho de 2007, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e esteja em
conformidade com o que preceitua a Portaria PMDF Nº 766 DE 27FEV2012, que dispõe sobre os critérios de descarga e alienação, a�vidade
esta de responsabilidade e controle do executor ou comissão de executores;

3.3. Os serviços compreendem a manutenção automo�va preven�va, corre�va e reparos, abrangendo os serviços de: mecânica,
elétrica, hidráulica, geometria/alinhamento, balanceamento, cambagem, vidraçaria em geral, funilaria e pintura, com fornecimento de
materiais, acessórios e peças novas de primeiro uso, genuínas. Os serviços serão executados na oficina da CONTRATADA, conforme os
termos descritos no Memorial Descri�vo dos Serviços, constantes no Protocolo SEI-GDF n.º 24223881, em anexo.

4. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

4.1. Para o julgamento e classificação das propostas, deverá ser adotado o critério do MAIOR DESCONTO, para os itens peças,
sobre a tabela oficial de preços para peças,materiais e acessórios emi�da pela montadora. Em relação ao item serviços (homem/hora), será
aplicado o critério do MENOR PREÇO referente aos serviços, tendo por base o valor da médio da Hora Homem trabalhada e a quan�dade de
horas previstas para os serviços apresentados no Quadro - 3, constante no Item 5.2, deste Termo, devendo obrigatoriamente a empresa
vencedora atender às especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho, de qualidade e demais condições estabelecidas
neste Termo de Referência e seus anexos.

5. ESTIMATIVA DE CUSTO/PESQUISA DE MERCADO

5.1. As es�ma�vas de custos para contratação de empresa especializada em manutenção preven�va, corre�va e reparo de
sinistros se encontram no Memória de Custos constante no protocolo SEI-GDF n.º 24450557, o qual retrata de maneira detalhada as
previsões das manutenções dos veículos, bem com os principais custos projetados.

5.2. Sendo assim, foi es�mado para o futuro contrato o  valor de R$ 1.070.797,86 (Hum milhão, setenta mil, setecentos e noventa
e sete reais e oitenta e seis centavos), distribuído entre Manutenção preven�va e corre�va (peças e serviços) ao custo de R$ 986.511,24
(novecentos e oitenta e seis mil, quinhentos e onze reais e vinte e quatro centavos) e Reparo com sinistros ao custo es�mados de R$
84.286,62 (cento e oitenta e quatro mil, duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e dois centavos), conforme compilação dos dados abaixo:

 

Estimativa de Custo Detalhado com Manutenção e Reparos nos 156 veículos Renault Kwid - ano 2019

Viaturas

Manutenção Preventiva e Corretiva (peças e serviços)

Viaturas

Reparos (sinistros)

A B C D E F 

peças serviços Total anual peças serviços Total anual

01 R$ 4.361,44 R$ 1.962,35 R$: 6.323,79 01 R$ 2.704,07 R$ 1.127,14 R$: 3.831,21

156 R$ 680.384,64 R$ 306.126,60 R$ 986.511,24 22 R$ 59.489,50* R$ 24.797,12* R$: 84.286,62

VALOR TOTAL DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPAROS COM SINISTROS: R$ 1.070.797,86

Valor médio da Hora Homem Trabalhada: R$ 116,74 (Protocolo SEI_GDF n.º 22617988)

* Valores arredondados ou por aproximação de porcentagem

Quadro - 2

 

QUADRO GERAL DE CUSTOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS NOS 156 VEÍCULOS RENAULT KWID - ANO 2019 

PEÇAS E ACESSÓRIOS (R$ 680.384,64 + R$ 59.489,50) R$ 739.874,14

SERVIÇOS (R$ 306.126,60 + R$ 24.797,12) R$ 330.923,72
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VALOR TOTAL R$ 1.070.797,86

Valor médio da Hora Homem Trabalhada: R$ 116,74 (Protocolo SEI_GDF n.º 22617988)

Quantidade de horas previstas: 2.834(¹)

(¹) Quantitativo aproximado obtido por meio do resultado entre o total do valor de serviços dividido pela média do valor da hora
homem trabalhada.

Quadro - 3

                                             

QUADRO DE CUSTOS COM MANUTENÇÃO POR VEÍCULO RENAULT KWID 

PEÇAS E ACESSÓRIOS  (4.361,44 + 2.704,07) R$ 7.065,51

SERVIÇOS (1.962,35 + 1.124,14) R$ 3.089,49

VALOR TOTAL R$ 10.155,00

Quadro - 4

 

5.3. Faz-se necessário e consentânea a manifestação sobre a não inclusão de preços oriundos do Painel de Mapa de Preços de
Nota Fiscal eletrônica do Distrito Federal, pois devo salientar que nem sempre é possível obter informações cer�ficadores dentro daquele
bando de dados que possa atestar se os preços lançados naquela plataforma são de peças originais ou oriundos das tabelas de preços dos
fabricantes das marcas dos veículos, isto é, o uso indiscriminado de valores daquele Painel de Preços sem a real confirmação da
compa�bilidade da origem do lançamento - preços lastreados com peças originais, tabela do fabricante e/ou empresas autorizadas pela
montadora - pode neste momento ou durante a fase externa do procedimento licitatório inviabilizar ou falsear a parametrização dos custos,
pois preços cotados no mercado local por empresas não autorizadas pela montadora/fabricante pode notoriamente ser divergente daqueles
estabelecidos nas tabelas de preços das fabricantes das marcas dos veículos, tendo em vista, entre outros, a não obrigatoriedade de
comprovação da garan�a contratual de fábrica por parte das empresas não autorizadas.

5.4. Além disso, após pesquisa junto a plataforma eletrônica do Painel de Mapa de Preços de Nota Fiscal eletrônica do Distrito
Federal, disponível no endereço eletrônico: h�p://paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais, protocolo SEI-GDF n.º 24222460,
constatou-se que as ferramentas de busca não possibilitaram, no presente caso, mecanismos obje�vos e precisos que atestem se os valores
atribuídos às peças e serviços são de fato oriundos de empresas concessionárias autorizadas pelo fabricante da marca ou se são preços
ofertados por empresa do mercado local sem vínculo com a fabricante, deste modo, exigir neste momento o uso indiscriminado de preços
colhidos dos itens lançados no Mapa de Preços supracitado, poderá apresentar incertezas quanto a compa�bilidade dos custos da demanda
ora pretendida, tendo em vista se tratar de serviços com aplicação de peças originais em veículos condicionados à permanência da garan�a
contratual de fábrica.

5.5. Ainda nesta mesma esteira, devo destacar que o conjunto de itens que compõe o plano de manutenção das viaturas policiais
estão divididos em dois grandes grupos: Serviços e Produtos, o primeiro grupo é composto pelo quan�ta�vo de tempo necessário a ser
gasto com mão de obra, e o segundo prevê o volume da possível aplicação de peças e acessórios, devendo todos os itens
estarem obrigatoriamente referenciados pela tabela do fabricante, pois no presente caso, os veículos se encontram dentro do período de
garan�a ofertado pela montadora/fabricante, ou seja, somente empresas devidamente autorizadas pelo fabricante da marca poderá realizar
intervenções mecânicas nos veículos, mesmo aquelas simples inspeções técnicas, sendo assim, por se tratar de veículos dentro do período
de garan�a, todas e quaisquer intervenções semente poderão ocorrer com uso de peças originais e serviços autorizados pela
montadora/fabricante da marca, visando desta maneira prevalecer a garan�a contratual fixada entre a Polícia Militar do Distrito Federal -
PMDF e o Fabricante da marca do veículo, nos termos dos Contratos nº 40/2018 e 16/2019-PMDF, cláusula 9.2.1.1, protocolos
n.ºs16738545 e 21461219, respec�vamente, processo SEI-GDF n.º 0054-001107/2017. 

5.6. Por oportuno, confirmo que os orçamentos constantes no protocolo SEI-GDF .º 22618326, foram devidamente coletados no
mercado local, após pesquisa mercadológica, por meio dos O�cios SEI-GDF protocolos n.ºs  20713590, 20713701, 20713802 e 20713916,
sequencialmente, tendo as empresas confeccionado os documentos com a inclusão de preços de livre concorrência, encaminhado-os ao
Departamento de Logís�ca e Fianças - DLF, os quais foram conferidos por mim, sendo portanto verdadeiros e juntado aos autos do presente
processo.

 

_____________________________

http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais
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3º SGT Erasmo Jesus Diniz

Autor do Termo de Referência

6. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

6.1. As informações de previsão orçamentária para contratação do serviço se encontram no Pedido de Aquisição de Material
(PAM) e o Pedido de Prestação de Serviço (PPS), constantes nos protocolos SEI-GDF n.º s 24450753 e 24450824.

 

7. CRONOGRAMA DE ENTREGA

7.1. Após aprovação do orçamento, o cronograma de entrega e a execução dos serviços obedecerão ao prazo máximo de 03 (três)
dias úteis. Excetuando-se o serviço de re�fica, lanternagem/funilaria e pintura que terá um prazo de até 10 dias úteis. Caso o serviço exceda
o prazo previsto, a empresa deverá indicar no orçamento o tempo es�mado para o seu cumprimento com base no constante da guia emi�da
pela DMT/CMan, não podendo o prazo superar o tempo previsto na tabela tempária do fabricante sem que haja aquiescência da
CONTRATANTE.

8. ENTREGA DOS BENS

8.1. A empresa CONTRATADA deverá entrar em contato com a Divisão de Manutenção e Transporte do Centro de
Manutenção/PMDF, localizada no SCIA quadra 14, conjunto 3, lote 04 – Guará-DF, pelo telefone (61) 3190-5958, no horário de 08h00 às
18h00, ou por outro meio de comunicação designado pelo executor do contrato, comunicando o término da execução dos serviços, para que
a PMDF providencie a re�rada da viatura nas instalações da CONTRATADA.

9. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

9.1. Os serviços serão executados com estrita observância dos prazos e dos valores constantes nas tabelas de tempo padrão para
reparos do fabricante (homem/hora), para os serviços de mão-de-obra e tabela oficial de preços de materiais, peças e acessórios novos e
genuínos, nos termos do Item 03 e seguintes do presente Termo de Referência;

9.2. O recebimento dos itens fornecidos ou dos serviços executados pela CONTRATADA deverá ser documentado na própria ordem
de serviço, ficando em poder da empresa para comprovação da entrega e habilitação do pagamento;

9.3. O recebimento dos itens fornecidos ou serviços dar-se-á conforme o disposto nos ar�gos 69, 73 e 76 da Lei nº 8.666/93,
compreendendo duas etapas dis�ntas a seguir discriminadas:

9.3.1. Provisoriamente, na sede da CONTRATADA, para realização dos testes previstos neste Termo de Referência, e;

9.3.2. Defini�vamente, em até 72 horas úteis, a par�r do término do recebimento provisório, por meio de documento de
aceite emi�do pela Divisão de Manutenção e Transporte do Centro de Manutenção/PMDF para conferência dos serviços
executados;

9.4. A recepção do veículo será feita por servidor (executor do contrato ou representante da Unidade Policial Militar-UPM), o qual
deverá realizar testes de direção e funcionamento do veículo de maneira a verificar o seu correto funcionamento;

9.5. O procedimento de entrega e recebimento do veículo será mediante anotação das condições de recebimento e entrega com
sua respec�va quilometragem em formulário próprio;

9.6. Em caso de não conformidade, lavrar-se-á um Termo de Recusa e Devolução, no qual se consignarão as desconformidades
com as devidas especificações. Nesta hipótese, o item objeto deste Termo de Referência será rejeitado, devendo a não conformidade ser
corrigida no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, quando se realizarão novamente as verificações de conformidade;

9.7. Caso a correção do item rejeitado não ocorra no tempo es�pulado ou se houver nova rejeição, estará a empresa incorrendo
em atraso na entrega e, portanto, sujeita à aplicação das sanções previstas em lei;

9.8. À CONTRATADA caberá sanar as irregularidades apontadas no recebimento defini�vo, submetendo a etapa impugnada à nova
verificação, ficando sobrestado o pagamento até o saneamento necessário, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis;

9.9. A CONTRATANTE não se responsabilizará pela guarda, armazenamento e danos causados a bens sob tutela da CONTRATADA,
sendo que os custos de recuperação de reparos não aprovados, ou vícios decorrentes do serviço prestado que por ventura venham a ser
encontrados, ocorrerão exclusivamente às expensas da CONTRATADA, sem prejuízo dos prazos de garan�a, que deverão ser renovados a
par�r da correção do problema.

10. GARANTIA

10.1. Os serviços executados e as peças e acessórios aplicados deverão ter garan�a mínima de 12 (doze) meses, já incluído o
período de garan�a legal de 90 dias, sem limite de quilometragem, contra defeitos de materiais ou de manufatura, a contar da data de
emissão da nota fiscal, conforme já pra�cado no mercado. A garan�a terá validade mesmo após o término da vigência contratual, sendo a
mão de obra para subs�tuição das peças em garan�a de responsabilidade da CONTRATADA;

10.2. Quando da devolução do veículo, a CONTRATADA deverá fornecer Cer�ficado de Garan�a nos termos dos subitens anteriores
através de documento próprio, anotação impressa ou carimbada na nota fiscal;

10.3. Ocorrendo defeito durante o período de garan�a, a CONTRATADA será comunicada e deverá, no prazo máximo de 24 (vinte e
quatro) horas úteis, contados do recebimento da comunicação, providenciar o início do reparo que terá, após iniciado, até 03 (três) dias
úteis para o término, bem como assegurar que outros componentes não venham a sofrer danos pelo mau funcionamento da peça em
garan�a, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE.

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1. Executar os serviços com eficiência e presteza, dentro dos prazos e especificações constantes neste Termo de Referência,
u�lizando-se de peças e acessórios genuínos em se tratando das manutenções preven�vas, corre�vas e de recuperação dos veículos
sinistrados;
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11.2. Apresentar orçamento para a realização dos serviços, informando o valor da mão de obra e a relação de peças e/ou
acessórios a serem aplicados;

11.3. Para o montante das peças a serem aplicadas, a CONTRATADA deverá fornecer em seu orçamento, a relação de peças, sua
codificação catalogada pelo fabricante, indicando os valores brutos e com incidência do desconto concedido, indicando ainda a descrição do
modelo da viatura, placa e/ou prefixo, Unidade Policial Militar – UPM detentora da viatura, hodômetro e número da Ordem de Serviço que
originou a baixa;

11.4. U�lizar-se de técnicos especializados na prestação dos serviços a serem executados;

11.5. Quando houver necessidade de deslocamento do veículo para testes, o profissional condutor, além de devidamente
habilitado, deverá ter relação de trabalho com a empresa CONTRATADA, estar devidamente uniformizado, e não poderá, em hipótese
alguma, usar a viatura para outra finalidade que não seja a de teste veicular;

11.6. Ao realizar deslocamento para testes em área externa à oficina, o veículo deverá ter afixada, de forma sobreposta, placa de
experiência para testes veiculares, atendendo de forma completa o que preceitua o ar�go 330 do Código de Trânsito Brasileiro e seus incisos
e parágrafos naquilo que couber à CONTRATADA;

11.7. As viaturas a serem manutenidas não deverão ficar sob a guarda da empresa contratada fora dos prazos contratuais. Caso
haja qualquer contratempo que impossibilite a alta da viatura no momento devido, a empresa CONTRATADA deverá, em tempo hábil,
comunicar formalmente ao executor do contrato, detalhando o incidente, sob pena de responsabilidade;

11.8. U�lizar-se de ferramentas e equipamentos recomendados pela montadora do veículo para execução dos referidos serviços de
manutenção;

11.9. Responsabilizar-se por danos ou prejuízos causados ao veículo ou a terceiros em função de ação ou omissão de seus
empregados, não cabendo à PMDF qualquer ônus ou ação judicial, como também pela guarda do veículo durante o período que encontrar-
se sob sua tutela;

11.10. Responsabilizar-se inteiramente por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, tributários, sociais e de acidentes
de trabalho, taxas, seguros e outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre o objeto contratado;

11.11. A CONTRATADA deverá apresentar até o 5º dia ú�l do mês subsequente, comprovantes do recolhimento dos encargos
previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato (em atenção ao Art. 71 da Lei 8.666/93);

11.12. Designar um consultor técnico e equipe de mecânicos para acompanhar a execução do contrato, manter registro de
acompanhamento de liquidação de saldo através das respec�vas notas fiscais, cronologicamente organizados e em consonância com o
controle de saldo realizado pelo executor do contrato, mantendo contato direto e frequente com este executor, visando o perfeito
cumprimento das cláusulas contratuais, bem como a troca mútua de informações técnicas e contábeis que possam evitar ou sanar todo e
qualquer problema que venha a surgir durante a vigência do contrato, bem como informar, quando necessário, sobre problemas envolvendo
saldo ou incorreta prestação dos serviços;

11.13. Permi�r à CONTRATANTE a fiscalização, a vistoria dos serviços e o livre acesso às dependências, bem como prestar, quando
solicitada, as informações visando o bom andamento do serviço;

11.14. A fiscalização pela CONTRATANTE não exclui nem reduz a responsabilidade por quaisquer irregularidades, ainda que
resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios e, na ocorrência destes, não implica em co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de
seus agentes;

11.15. A CONTRATADA deverá garan�r a qualidade dos serviços prestados, uma vez que o acompanhamento dos serviços por parte
da CONTRATANTE não reduz e nem elimina as responsabilidades da Empresa;

11.16. Encaminhar ao CMan/PMDF dois arquivos da nota fiscal eletrônica de todo serviço, um em formato PDF e outro em formato
XML, por meio do endereço eletrônico: suporte.cman@gmail.com, a fim de assegurar o seu “atesto” em conformidade com as peças
aplicadas e com os serviços realizados;

11.17. Fornecer, quando solicitado formalmente pelo executor do contrato, ou mesmo pelos demais órgãos de controle da
CONTRATANTE, cópia da nota fiscal da(s) peça(s) adquirida(s) para o conserto, visando demonstrar a procedência da aquisição;

11.18. Fornecer à CONTRATANTE, bem como u�lizar no serviço em seus veículos, peças e acessórios genuínos, materiais novos e de
primeiro uso, não podendo valer-se, em nenhuma hipótese, de itens recondicionados;

11.19. Fornecer ao executor do contrato ou ao setor administra�vo da CONTRATANTE todo o material e documentação técnica
necessária para a perfeita administração e acompanhamento do contrato, tais como códigos de peças, tabela de preços, catálogo de peças
da linha objeto do contrato, notas fiscais de entrada (de aquisição), códigos e ro�nas de operação, planos de manutenção recomendados
pelo fabricante, a lista ou tabela de tempo de serviço e reparos, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação formal;

11.20. Disponibilizar uma sala exclusiva, na sede da própria oficina, com computador, impressora, aceso à internet, mesa e cadeira,
para servir como ponto de apoio ao executor do contrato;

11.21. Ofertar por escrito, todos os descontos eventuais ou promocionais ofertados ao mercado durante a vigência do contrato;

11.22. Conceder prioridade na execução dos serviços contratados, salvo mo�vo de força maior, devidamente comprovado;

11.23. A CONTRATADA deverá disponibilizar boxes suficientes para atendimento de, no mínimo 5% (cinco por cento) do total de
veículos, por dia, constante do objeto deste Termo de Referência;

11.24. Após a execução do serviço, o veículo deverá ser entregue no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, limpo internamente
e externamente, livre de resíduos como graxa, óleo, �nta, poeira e outros;

11.25. Devolver à CONTRATANTE, no momento da devolução do veículo, todas as peças, materiais e acessórios re�rados do veículo
considerados inservíveis ou que necessitem ser subs�tuídos, acompanhados da embalagem da peça ou acessório novo, reservando-se à
CONTRATANTE o direito de apenas liquidar o débito correspondente à troca, mediante a entrega da(s) peça(s) re�rada(s);

11.26. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem na prestação dos serviços objeto do
presente contrato, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato;

mailto:suporte.cman@gmail.com
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11.27. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
Contrato, ressalvados os casos de supressões estabelecidas mediante acordo entre as partes, conforme previsto no inciso II do § 2º do art.
65 da Lei 8666/93;

11.28. Manter todos os veículos da PMDF, quando se encontrarem em efe�va manutenção ou aguardando manutenção, nas
dependências da CONTRATADA, em local coberto, limpo e fechado, sem acesso do público externo, de modo que ofereça segurança efe�va,
visto tratar-se de veículos policiais guarnecidos com equipamentos sonoros, luminosos e de radiocomunicação, deixando-os livres da ação
da chuva, vento, poeira e demais intempéries;

11.29. Não ultrapassar o período previsto nos manuais de tempo padrão de mão de obra dos fabricantes dos veículos (Tabela de
tempos de execução de trabalhos) para a execução dos serviços;

11.30. Assumir inteira responsabilidade técnica pela execução dos serviços contratados e pela aplicação e originalidade dos
materiais empregados;

11.31. Fornecer mensalmente ao executor do contrato, relatório de manutenção individualizado e detalhado, isto é, por viatura,
contendo o registro de todo trabalho efetuado e das peças porventura fornecidas;

11.32. Fornecer ao executor do contrato cópias das notas fiscais originais DE COMPRA das peças e acessórios a serem aplicadas nos
veículos manutenidos, com data de emissão máxima de até 06 (seis) meses anteriores à referida aplicação, juntamente com as notas fiscais
de peças e serviços e demais documentos emi�dos pela CONTRATADA para fins de processamento do pagamento;

11.33. Manter oficina, com almoxarifado e espaço �sico coberto a um raio máximo de 20 (vinte) quilômetros do Centro de
Manutenção da PMDF, no momento localizado no SCIA Quadra 14, conjunto 3, lote 04 – Guará-DF;

11.33.1. A distância exigida no item anterior se faz necessária pois os veículos serão entregues nas instalações da
CONTRATADA sob responsabilidade da PMDF. Em virtude disso, o deslocamento da viatura a ser manutenida pode se tornar
muito oneroso para a corporação, caso a localidade da prestação do serviço seja muito distante.

12. FISCALIZAÇÃO

12.1. A fiscalização e os estudos necessários citados neste termo serão realizados por policiais militares nomeados pelo
Departamento de Logís�ca e Finanças, e deverá acompanhar todo o processo de manutenção dos veículos em todas as suas fases, nos
termos estabelecidos na Portaria PMDF n.º 728/2010, para a devida fiscalização;

12.2. Para compor futura comissão, o Centro de Manutenção indica os policiais militares abaixo:

12.2.1. 1º SGT QPPMC Ariosvaldo Pereira da Silva – mat. 17.521/8;

12.2.2. 3º SGT QPPMC Árius Eustáquio dos Santos – mat. 20.839/6.

13. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

13.1. Haja vista a importância da contratação de um serviço de manutenção qualificado para o veículo da CONTRATANTE, evitando-
se com isto a imobilização dos veículos por períodos prolongados, e com fulcro em garan�r que o futuro contratado efe�vamente disponha
de condições para executar aquilo a que se propõe, faz-se necessário que as empresas licitantes apresentem atestado de qualificação
técnica, nas seguintes condições:

13.1.1. Os atestados podem ser objetos de diligências, a fim de esclarecer quaisquer dúvidas quanto ao seu conteúdo,
inclusive com solicitação dos respec�vos contratos que lhe deram origem, visitas ao local, etc., vedada a apresentação de
atestados emi�dos pela própria licitante;

13.1.2. A licitante deverá comprovar, para fins de habilitação, sua ap�dão para o desempenho da a�vidade obje�va do
Edital e seus anexos, em caracterís�cas, compa�bilidade e similaridade, mediante apresentação de Atestado de Capacidade
Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a empresa tenha capacidade de realizar
manutenção mecânica, ao mesmo tempo, no mínimo em 5% (cinco por cento) do total de veículos constante do objeto deste
Termo de Referência, sobretudo para os serviços do subitem 3 deste Termo e o Memorial Descri�vo dos Serviços, anexo ao
protocolo SEI-GDF n.º 24223881;

13.1.3. Apresentar, para fins de habilitação, declaração de que disponibilizará em sua oficina dos recursos (humanos e
materiais) necessários para manutenir e entregar diariamente, no mínimo 5% (cinco por cento) do total de veículos constante do
objeto deste Termo de Referência, sobretudo para os serviços do subitem 3 deste Termo e o Memorial Descri�vo dos Serviços,
anexo ao protocolo SEI-GDF n.º 24223881;

13.1.4. A capacidade simultânea de manutenção exigida no subitem acima jus�fica-se pela alta demanda de serviços da
frota em atendimento ao público do Distrito Federal, que circula diuturnamente, sem interrupção, levando a maior elevada
probabilidade de quebra dos veículos da frota em face de seu uso constante, pela também frequente necessidade de serviços
rápidos, como troca de óleo de motor, óleo de caixa de câmbio, carga de gás no ar-condicionado, conserto ou troca de pneus,
lavagem, lubrificação, balanceamento e alinhamento, serviços de parte elétrica, etc.;

13.1.5. Apresentar, para fins de habilitação, declaração de que possui ou possuirão, no ato da assinatura do contrato,
instalações, aparelhamento e funcionários devidamente qualificados e disponíveis para a execução de um futuro contrato,
incluído o disposto no documento constante no Ferramental Mínimo, protocolo SEI-GDF n.º 22618638, em anexo;

13.1.6. Apresentar, para fins de habilitação, declaração de que possui ou possuirá, profissional designado como
responsável técnico pela execução do futuro contrato e, no ato da assinatura do contrato, comprovar o seu vínculo com a
empresa.;

13.1.7. A comprovação do vínculo referido no subitem acima deverá ocorrer no ato da assinatura do contrato, por meio de
relação emprega�cia, carteira de trabalho e previdência social ou societária ou ainda, mediante contrato de prestação de
serviços, regido pela legislação em vigor;

13.1.8. A atuação do profissional mencionado no subitem 13.1.6, dar-se-á em conjunto com o executor do contrato e a
equipe técnica do Centro de Manutenção da PMDF no tempo que for necessário ao atendimento das demandas rela�vas ao
contrato;
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13.1.9. A licitante deverá comprovar, documentalmente, para fins de contratação, que possui em seu quadro de
funcionários empregados técnicos em mecânica automo�va, com cer�ficado(s) que comprove(m), pelo menos, 60 (sessenta)
horas de treinamento em mecânica ciclo o�o (gasolina/flex) e eletrônica embarcada (módulos, injeção, etc), compa�veis com o
objeto do presente Termo de Referência;

13.1.10. O(s) cer�ficado(s) apresentado(s) deverá(ão) ser conferido(s) e validado(s), por um profissional do quadro de
especialista do CMan;

 

13.2. Tais exigências visam garan�r à administração pública a contratação de uma empresa com capacidade operacional,
econômico-financeira, trabalhista e administra�va que atenda adequadamente ao objeto do contrato, uma vez que tem-se observado que a
maior causa de fracasso na execução dos contratos é a incapacidade das empresas em manter a prestação dos serviços ao longo do tempo,
seja por instabilidade financeira, inexperiência profissional com veículos que possuem alta tecnologia, ou descumprimento de obrigações
trabalhistas, vindo inesperadamente a fechar suas portas antes do término do contrato, causando enorme prejuízo às a�vidades
operacionais e administra�vas da corporação;

13.3. Os serviços da CONTRATADA devem considerar critérios compa�veis com padrões ambientalmente sustentáveis (ar�go 7º, XI,
da Lei nº. 12.305, de 2010 – Polí�ca Nacional de Resíduos Sólidos), bem como atender aos critérios previstos na Lei Distrital n.º 4.770/2012.
Todos os processos envolvidos na execução do objeto, quer de extração, u�lização ou descarte de materiais e serviços, devem estar
reves�dos da preocupação com a sustentabilidade ambiental e de acordo com as imposições norma�vas editadas pelos órgãos de proteção
ao meio ambiente, devendo a empresa apresentar, por ocasião da contratação, licença ambiental exigível para empresa.

 

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. A Administração realizará vistoria prévia, antes da homologação do resultado da licitação, por meio de uma comissão, com
nomes indicados pelo CMAN, para comparecer, em dia e hora previamente marcados, às instalações da futura contratada e cer�ficar-se das
condições das instalações, aparelhamento e demais itens constantes do Ferramental Mínimo, protocolo SEI-GDF n.º 22618638, do presente
Termo de Referência;

14.2. Quando da realização da vistoria prevista no subitem acima, será exigido da licitante vencedora ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO
em vigência, expedido pelo órgão competente, onde conste autorização para funcionamento da a�vidade;

14.3. Para efeito deste termo de referência, considera-se PEÇA GENUÍNA toda peça nova e de primeiro uso, distribuída pela
montadora do veículo, com garan�a desta;

14.4. Consideram-se partes integrantes entre se, o presente Termo de Referência, Edital, Minuta de Contrato e seus respec�vos
anexos, devendo, portanto, os par�cipantes observarem integralmente todos os itens, cláusulas e demais artefatos e requisitos suscitados
nos mencionados documentos.

14.5. Quaisquer esclarecimentos no que diz respeito aos fornecimentos e ou serviços a serem prestados poderão ser ob�dos com a
Divisão de Manutenção e Transporte/CMan, situada no SCIA Quadra 14, conjunto 3, Lote 4 – Guará-DF;

14.6. Jus�fica-se a solicitação de aplicação de peças e acessórios novos, de primeiro uso e genuínos no(s) veículo(s) objeto do
contrato, tendo em vista a busca de um controle mais eficiente no tocante à qualidade das peças aplicadas e da prestação do serviço por
parte da CONTRATADA, principalmente se houver a necessidade de subs�tuição de peças defeituosas, pois a garan�a cobre inclusive a mão
de obra já paga pelo órgão CONTRATANTE;

14.7. A Polícia Militar do DF realizará diligências a qualquer tempo nas dependências da empresa vencedora, para averiguar a real
possibilidade de atendimento a este Termo de Referência no que se refere às instalações �sicas, equipamentos e mão de obra especializada
para a prestação dos serviços de manutenção veicular;

14.8. Demais exigências amparadas em lei quanto a “qualificação técnica”, ou “obrigações da contratada” que não estejam
explícitas neste Termo de Referência, se relevantes, poderão ser observadas em edital, a critério da Seção de Procedimentos Licitatórios –
SPL/DALF;

14.9. Aspectos jurídicos não mencionados neste Termo, se relevantes, poderão ser observados em edital, a critério da Assessoria
Técnica Jurídica – ATJ/DALF;

14.10. O Contrato terá vigência de 12 meses, tendo início com sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da lei, devendo a
administração atentar para o previsto no art. 79 da lei 8.666/93;

15. DO PREPOSTO DA PMDF

15.1. Na ausência do autor do presente Termo de Referência, fica nomeado o senhor Leonardo Fógia Pereira – 3º SGT QPPMC, Mat.
23.721/3, como preposto responsável pelas informações relacionadas ao processo.

15.2. Telefone: (61) 3190-5710

15.3. e-mail: projetosdlf@gmail.com

16. DOS ANEXOS

16.1. Protocolo SEI-GDF n.º 24223881 – Memorial Descri�vo dos Serviços; - Anexo "A"

16.2. Protocolo SEI-GDF n.º 22617854 – Planilha de Custos Peças e Serviços; - Anexo "B.1"

16.3. Protocolo SEI-GDF n.º 22617988  – Planilha de Custos Hora Homem Trabalhada; - Anexo "B.2"

16.4. Protocolo SEI-GDF n.º 24224844 – Indicadores de Níveis de Serviços; - Anexo "C"

16.5. Protocolo SEI-GDF n.º 22618638 – Ferramental mínimo exigido; - Anexo "D"

16.6. Protocolo SEI-GDF n.º 24450753  – PAM; - Anexo "E"

mailto:cman.projetos@gmail.com
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16.7. Protocolo SEI-GDF n.º 24450824  – PPS - Anexo "F"

16.8. Protocolo SEI-GDF n.º 24222535 – Relação dos veículos;

16.9. Protocolo SEI-GDF n.º 22618191  – Orçamento do Mercado Local;

16.10. Protocolo SEI-GDF n.º 22618326  – Pesquisa de Preços Públicos;

16.11. Protocolo SEI-GDF n.º 22616010 – Relatório nº 01/2018 - DMT/CMan;

16.12. Protocolo SEI-GDF n.º 24450557 – Memória de Cálculo;

 

 

ERASMO JESUS DINIZ – 3º SGT QPPMC

Autor do Termo de Referência

 

 

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060 -
Decreto-DF nº 34.031/2012.

 

 

ANEXO A
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ANEXO B.1
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ANEXO B.2

ANEXO C
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ANEXO D
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RELAÇÃO DOS VEÍCULOS

Segue abaixo a relação de veículos para compor o futuro Contrato de manutenção preven�va, corre�va e reparos com
sinistros, ressalta-se que além das 76 (setenta e seis) viaturas iden�ficadas, já se encontram em processo de aquisição para frota da Polícia
Militar do Distrito Federal - PMDF, mais 80 (Oitenta) novos veículos da Marca Renault, Modelo Kwid, ano 2019, dentro da garan�a, por meio
do Contrato PMDF n.º 16/2019, processo SEI-GDF n.º 0054-001107/2017, inclusive com Extrato de Contrato publicado no DODF n.º 99 de
28/05/2019, p. 38, SEI-GDF n.º 22986531.

É importante mencionar que os veículos em processo de aquisição serão oportunamente incorporados e distribuídos nas
diversas Unidades Policias Militares - UPM's, conforme planejamento do Departamento de Logís�ca e Fianças da PMDF, razão pela qual se
faz necessário desde já contabiliza-las para efeito de cálculo do futuro contrato de manutenção preven�va, corre�va e reparos com sinistros,
evitando deste modo a inexistência de manutenção de viaturas em uso na Corporação, por conseguinte, o respec�vo perecimento
desnecessário do bem público e o risco da indisponibilidade dos veículos às a�vidade policiais.

Sendo assim, diante do acima exposto, por entender que é responsabilidade do agente público o dever de cautela e zelo pelos
bens da administração, devendo inclusive adotar medidas preven�vas para maior durabilidade e não perecimento do bem público, segue
relação dos veículos já incorporados na corporação, bem como o quan�ta�vo daqueles em processo de aquisição para futuro recebimento e
distribuição nas UPM's.

Cabe ainda destacar que em decorrência da regularidade do planejamento estratégico iniciado por este Departamento para
manutenção veicular (Art. 2º, caput c/c Art. 13, inciso II, da Portaria PMDF nº 785, de 26 de junho de 2012 - Regimento Interno do
Departamento de Logís�ca e Finanças da Polícia Militar do Distrito Federal), algumas informações sobre a quilometragem de determinados
veículos ainda não se encontram registradas no Sistema de Gestão de Abastecimento da Frota - Safweb, razão pela qual não foi possível
indicar os dados da quilometragem de determinadas viaturas.

 

ITEM MARCA / PLACA CHASSI TOMBAMENTO PREFIXOTIPO ODÔMETRO
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MODELO
(2019)

1 RENAULT /
KWID

PBR
8080 93YRBB001KJ713161 3600251139 11 903 ADMINISTRATIVA -

2 RENAULT /
KWID

PBR
8098 93YRBB000KJ838460 3600251142 11 906 ADMINISTRATIVA 617

3 RENAULT /
KWID

PBR
8094 93YRBB002KJ848181 3600251143 11 907 ADMINISTRATIVA -

4 RENAULT /
KWID

PBR
8107 93YRBB00XKJ838434 3600251144 11 908 ADMINISTRATIVA -

5 RENAULT /
KWID

PBR
8093 93YRBB001KJ847961 3600251145 11 909 ADMINISTRATIVA 2779

6 RENAULT /
KWID

PBR
8086 93YRBB008KJ838271 3600251147 11 911 ADMINISTRATIVA 314

7 RENAULT /
KWID

PBR
8097 93YRBB007KJ848113 3600251148 11 912 ADMINISTRATIVA 405

8 RENAULT /
KWID

PBR
8085 93YRBB004KJ838235 3600251150 11 914 ADMINISTRATIVA 328

9 RENAULT /
KWID

PBR
8096 93YRBB007KJ847804 3600251151 11 915 ADMINISTRATIVA -

10 RENAULT /
KWID

PBR
8116 93YRBB001KJ838323 3600251153 11 917 ADMINISTRATIVA -

11 RENAULT /
KWID

PBR
8111 93YRBB000KJ838359 3600251155 11 919 ADMINISTRATIVA -

12 RENAULT /
KWID

PBR
8082 93YRBB003KJ838243 3600251156 11 920 ADMINISTRATIVA -

13 RENAULT /
KWID

PBR
8112 93YRBB005KJ838342 3600251157 11 921 ADMINISTRATIVA 1549

14 RENAULT /
KWID

PBR
8113 93YRBB005KJ838387 3600251161 11 925 ADMINISTRATIVA 1004

15 RENAULT /
KWID

PBR
8106 93YRBB007KJ838424 3600251162 11 926 ADMINISTRATIVA -

16 RENAULT /
KWID

PBR
8109 93YRBB000KJ838393 3600251163 11 927 ADMINISTRATIVA -

17 RENAULT /
KWID

PBR
8118 93YRBB007KJ838312 3600251167 11 931 ADMINISTRATIVA 395

18 RENAULT /
KWID

PBR
8110 93YRBB000KJ838331 3600251168 11 932 ADMINISTRATIVA -

19 RENAULT /
KWID

PBR
8101

93YRBB006KJ838463 3600251169 11 933 ADMINISTRATIVA -
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20 RENAULT /
KWID

PBR
8087 93YRBB000KJ838152 3600251172 11 936 ADMINISTRATIVA 267

21 RENAULT /
KWID

PBR
8091 93YRBB007KJ838178 3600251174 11 938 ADMINISTRATIVA 286

22 RENAULT /
KWID

PBR
8123 93YRBB001KJ838340 3600251175 11 939 ADMINISTRATIVA 668

23 RENAULT /
KWID

PBR
8122 93YRBB001KJ838290 3600251182 11 946 ADMINISTRATIVA 341

24 RENAULT /
KWID

PBR
8117 93YRBB006KJ838303 3600251183 11 947 ADMINISTRATIVA 380

25 RENAULT /
KWID

PBR
8099 93YRBB001KJ838452 3600251184 11 948 ADMINISTRATIVA 309

26 RENAULT /
KWID

PBS
8125 93YRBB006KJ838284 3600251185 11 949 ADMINISTRATIVA -

27 RENAULT /
KWID

PBR
8095 93YRBB007KJ838472 3600251186 11 950 ADMINISTRATIVA 817

28 RENAULT /
KWID

PBR
8088 93YRBB001KJ838208 3600251187 11 951 ADMINISTRATIVA 113

29 RENAULT /
KWID

PBR
8102 93YRBB007KJ838469 3600251188 11 952 ADMINISTRATIVA 355

30 RENAULT /
KWID

PBR
8084 93YRBB003KJ838274 3600251189 11 953 ADMINISTRATIVA -

31 RENAULT /
KWID

PBR
8089 93YRBB002KJ838217 3600251190 11 954 ADMINISTRATIVA -

32 RENAULT /
KWID

PBR
8092 93YRBB00XKJ838224 3600251191 11 955 ADMINISTRATIVA -

33 RENAULT /
KWID

PBR
8115 93YRBB000KJ838300 3600251194 11 958 ADMINISTRATIVA 365

34 RENAULT /
KWID

PBR
8121 93YRBB00XKJ838207 3600251195 11 959 ADMINISTRATIVA -

35 RENAULT /
KWID

PBR
8120 93YRBB000KJ838118 3600251196 11 960 ADMINISTRATIVA 434

36 RENAULT /
KWID

PBR
8081 93YRBB000KJ838233 3600251198 11 962 ADMINISTRATIVA 1427

37 RENAULT /
KWID

PBR
8105 93YRBB005KJ838423 3600251199 11 963 ADMINISTRATIVA 1426

38 RENAULT /
KWID

PBR
8114 93YRBB007KJ838357 3600251200 11 964 ADMINISTRATIVA 373

39 RENAULT / PBR8124 93YRBB004KJ838302 3600251202 11 966 ADMINISTRATIVA 358
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KWID

40 RENAULT /
KWID

PBR
8100 93YRBB003KJ838470 3600251206 11 970 ADMINISTRATIVA 901

41 RENAULT /
KWID

PBR
8119 93YRBB008KJ838299 3600251207 11 971 ADMINISTRATIVA -

42 RENAULT /
KWID

PBR
8104 93YRBB003KJ838405 3600251209 11 973 ADMINISTRATIVA 297

43 RENAULT /
KWID

PBR
8108 93YRBB00XKJ838417 3600251214 11 978 ADMINISTRATIVA 930

44 RENAULT /
KWID

PBR
6761 93YRBB00XKJ838451 3600251140 11 904 ADMINISTRATIVA -

45 RENAULT /
KWID

PBR
6762 93YRBB008KJ838478 3600251141 11 905 ADMINISTRATIVA -

46 RENAULT /
KWID

PBR
6754 93YRBB000KJ838216 3600251146 11 910 ADMINISTRATIVA -

47 RENAULT /
KWID

PBR
6765 93YRBB003KJ848061 3600251149 11 913 ADMINISTRATIVA -

48 RENAULT /
KWID

PBR
6774 93YRBB007KJ838293 3600251152 11 916 ADMINISTRATIVA -

49 RENAULT /
KWID

PBR
6770 93YRBB00XKJ838367 3600251154 11 918 ADMINISTRATIVA -

50 RENAULT /
KWID

PBR
6769 93YRBB009KJ838358 3600251158 11 922 ADMINISTRATIVA 347

51 RENAULT /
KWID

PBR
6743 93YRBB000KJ838264 3600251159 11 923 ADMINISTRATIVA -

52 RENAULT /
KWID

PBR
6767 93YRBB002KJ838394 3600251160 11 924 ADMINISTRATIVA -

53 RENAULT /
KWID

PBR
6766 93YRBB000KJ838376 3600251164 11 928 ADMINISTRATIVA -

54 RENAULT /
KWID

PBR
6771 93YRBB002KJ838329 3600251165 11 929 ADMINISTRATIVA -

55 RENAULT /
KWID

PBR
6760 93YRBB002KJ838444 3600251166 11 930 ADMINISTRATIVA -

56 RENAULT /
KWID

PBR
6750 93YRBB008KJ838223 3600251170 11 934 ADMINISTRATIVA -

57 RENAULT /
KWID

PBR
6749 93YRBB001KJ838161 3600251171 11 935 ADMINISTRATIVA -

58 RENAULT /
KWID

PBR
6748 93YRBB003KJ838145 3600251173 11 937 ADMINISTRATIVA 360
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59 RENAULT /
KWID

PBR
6775

93YRBB009KJ838280 3600251176 11 940 ADMINISTRATIVA 333

60 RENAULT /
KWID

PBR
6772 93YRBB004KJ838283 3600251177 11 941 ADMINISTRATIVA 1808

61 RENAULT /
KWID

PBR
6757 93YRBB008KJ838433 3600251178 11 942 ADMINISTRATIVA 1666

62 RENAULT /
KWID

PBR
6764 93YRBB004KJ838462 3600251179 11 943 ADMINISTRATIVA -

63 RENAULT /
KWID

PBR
6763 93YRBB005KJ838471 3600251180 11 944 ADMINISTRATIVA 729

64 RENAULT /
KWID

PBR
6759 93YRBB004KJ838395 3600251181 11 945 ADMINISTRATIVA 240

65 RENAULT /
KWID

PBR
6746 93YRBB008KJ838190 3600251192 11 956 ADMINISTRATIVA 693

66 RENAULT /
KWID

PBR
6744 93YRBB003KJ838226 3600251193 11 957 ADMINISTRATIVA 708

67 RENAULT /
KWID

PBR
6745 93YRBB009KJ838196 3600251197 11 961 ADMINISTRATIVA 846

68 RENAULT /
KWID

PBR
6751 93YRBB007KJ838245 3600251201 11 965 ADMINISTRATIVA 322

69 RENAULT /
KWID

PBR
6773 93YRBB005KJ838292 3600251203 11 967 ADMINISTRATIVA 601

70 RENAULT /
KWID

PBR
6747 93YRBB004KJ838171 3600251204 11 968 ADMINISTRATIVA 261

71 RENAULT /
KWID

PBR
6755 93YRBB008KJ838254 3600251205 11 969 ADMINISTRATIVA 065

72 RENAULT /
KWID

PBR
6758 93YRBB004KJ838414 3600251208 11 972 ADMINISTRATIVA 254

73 RENAULT /
KWID

PBR
6753 93YRBB001KJ838225 3600251210 11 974 ADMINISTRATIVA -

74 RENAULT /
KWID

PBR
6768 93YRBB003KJ838369 3600251211 11 975 ADMINISTRATIVA 255

75 RENAULT /
KWID

PBR
6752 93YRBB002KJ838234 3600251212 11 976 ADMINISTRATIVA 728

76 RENAULT /
KWID

PBR
6756 93YRBB009KJ838425 3600251213 11 977 ADMINISTRATIVA 311

77 RENAULT /
KWID

Contrato PMDF n.º 16/2019 - Extrato publicado no DODF n.º 99 de 28/05/2019, p. 38, SEI-GDF n.º
22986531, previsão de recebimento 2º semestre de 2019.

78 RENAULT /
KWID

Contrato PMDF n.º 16/2019 - Extrato publicado no DODF n.º 99 de 28/05/2019, p. 38, SEI-GDF n.º
22986531, previsão de recebimento 2º semestre de 2019.
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79 RENAULT /
KWID

Contrato PMDF n.º 16/2019 - Extrato publicado no DODF n.º 99 de 28/05/2019, p. 38, SEI-GDF n.º
22986531, previsão de recebimento 2º semestre de 2019.

80 RENAULT /
KWID

Contrato PMDF n.º 16/2019 - Extrato publicado no DODF n.º 99 de 28/05/2019, p. 38, SEI-GDF n.º
22986531, previsão de recebimento 2º semestre de 2019.

81 RENAULT /
KWID

Contrato PMDF n.º 16/2019 - Extrato publicado no DODF n.º 99 de 28/05/2019, p. 38, SEI-GDF n.º
22986531, previsão de recebimento 2º semestre de 2019.

82 RENAULT /
KWID

Contrato PMDF n.º 16/2019 - Extrato publicado no DODF n.º 99 de 28/05/2019, p. 38, SEI-GDF n.º
22986531, previsão de recebimento 2º semestre de 2019.

83 RENAULT /
KWID

Contrato PMDF n.º 16/2019 - Extrato publicado no DODF n.º 99 de 28/05/2019, p. 38, SEI-GDF n.º
22986531, previsão de recebimento 2º semestre de 2019.

84 RENAULT /
KWID

Contrato PMDF n.º 16/2019 - Extrato publicado no DODF n.º 99 de 28/05/2019, p. 38, SEI-GDF n.º
22986531, previsão de recebimento 2º semestre de 2019.

85 RENAULT /
KWID

Contrato PMDF n.º 16/2019 - Extrato publicado no DODF n.º 99 de 28/05/2019, p. 38, SEI-GDF n.º
22986531, previsão de recebimento 2º semestre de 2019.

86 RENAULT /
KWID

Contrato PMDF n.º 16/2019 - Extrato publicado no DODF n.º 99 de 28/05/2019, p. 38, SEI-GDF n.º
22986531, previsão de recebimento 2º semestre de 2019.

87 RENAULT /
KWID

Contrato PMDF n.º 16/2019 - Extrato publicado no DODF n.º 99 de 28/05/2019, p. 38, SEI-GDF n.º
22986531, previsão de recebimento 2º semestre de 2019.

88 RENAULT /
KWID

Contrato PMDF n.º 16/2019 - Extrato publicado no DODF n.º 99 de 28/05/2019, p. 38, SEI-GDF n.º
22986531, previsão de recebimento 2º semestre de 2019.

89 RENAULT /
KWID

Contrato PMDF n.º 16/2019 - Extrato publicado no DODF n.º 99 de 28/05/2019, p. 38, SEI-GDF n.º
22986531, previsão de recebimento 2º semestre de 2019.

90 RENAULT /
KWID

Contrato PMDF n.º 16/2019 - Extrato publicado no DODF n.º 99 de 28/05/2019, p. 38, SEI-GDF n.º
22986531, previsão de recebimento 2º semestre de 2019.

91 RENAULT /
KWID

Contrato PMDF n.º 16/2019 - Extrato publicado no DODF n.º 99 de 28/05/2019, p. 38, SEI-GDF n.º
22986531, previsão de recebimento 2º semestre de 2019.

92 RENAULT /
KWID

Contrato PMDF n.º 16/2019 - Extrato publicado no DODF n.º 99 de 28/05/2019, p. 38, SEI-GDF n.º
22986531, previsão de recebimento 2º semestre de 2019.

93 RENAULT /
KWID

Contrato PMDF n.º 16/2019 - Extrato publicado no DODF n.º 99 de 28/05/2019, p. 38, SEI-GDF n.º
22986531, previsão de recebimento 2º semestre de 2019.

94 RENAULT /
KWID

Contrato PMDF n.º 16/2019 - Extrato publicado no DODF n.º 99 de 28/05/2019, p. 38, SEI-GDF n.º
22986531, previsão de recebimento 2º semestre de 2019.

95 RENAULT /
KWID

Contrato PMDF n.º 16/2019 - Extrato publicado no DODF n.º 99 de 28/05/2019, p. 38, SEI-GDF n.º
22986531, previsão de recebimento 2º semestre de 2019.

96 RENAULT /
KWID

Contrato PMDF n.º 16/2019 - Extrato publicado no DODF n.º 99 de 28/05/2019, p. 38, SEI-GDF n.º
22986531, previsão de recebimento 2º semestre de 2019.

97 RENAULT /
KWID

Contrato PMDF n.º 16/2019 - Extrato publicado no DODF n.º 99 de 28/05/2019, p. 38, SEI-GDF n.º
22986531, previsão de recebimento 2º semestre de 2019.

98 RENAULT / Contrato PMDF n.º 16/2019 - Extrato publicado no DODF n.º 99 de 28/05/2019, p. 38, SEI-GDF n.º
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KWID 22986531, previsão de recebimento 2º semestre de 2019.

99 RENAULT /
KWID

Contrato PMDF n.º 16/2019 - Extrato publicado no DODF n.º 99 de 28/05/2019, p. 38, SEI-GDF n.º
22986531, previsão de recebimento 2º semestre de 2019.

100 RENAULT /
KWID

Contrato PMDF n.º 16/2019 - Extrato publicado no DODF n.º 99 de 28/05/2019, p. 38, SEI-GDF n.º
22986531, previsão de recebimento 2º semestre de 2019.

101 RENAULT /
KWID

Contrato PMDF n.º 16/2019 - Extrato publicado no DODF n.º 99 de 28/05/2019, p. 38, SEI-GDF n.º
22986531, previsão de recebimento 2º semestre de 2019.

102 RENAULT /
KWID

Contrato PMDF n.º 16/2019 - Extrato publicado no DODF n.º 99 de 28/05/2019, p. 38, SEI-GDF n.º
22986531, previsão de recebimento 2º semestre de 2019.

103 RENAULT /
KWID

Contrato PMDF n.º 16/2019 - Extrato publicado no DODF n.º 99 de 28/05/2019, p. 38, SEI-GDF n.º
22986531, previsão de recebimento 2º semestre de 2019.

104 RENAULT /
KWID

Contrato PMDF n.º 16/2019 - Extrato publicado no DODF n.º 99 de 28/05/2019, p. 38, SEI-GDF n.º
22986531, previsão de recebimento 2º semestre de 2019.

105 RENAULT /
KWID

Contrato PMDF n.º 16/2019 - Extrato publicado no DODF n.º 99 de 28/05/2019, p. 38, SEI-GDF n.º
22986531, previsão de recebimento 2º semestre de 2019.

106 RENAULT /
KWID

Contrato PMDF n.º 16/2019 - Extrato publicado no DODF n.º 99 de 28/05/2019, p. 38, SEI-GDF n.º
22986531, previsão de recebimento 2º semestre de 2019.

107 RENAULT /
KWID

Contrato PMDF n.º 16/2019 - Extrato publicado no DODF n.º 99 de 28/05/2019, p. 38, SEI-GDF n.º
22986531, previsão de recebimento 2º semestre de 2019.

108 RENAULT /
KWID

Contrato PMDF n.º 16/2019 - Extrato publicado no DODF n.º 99 de 28/05/2019, p. 38, SEI-GDF n.º
22986531, previsão de recebimento 2º semestre de 2019.

109 RENAULT /
KWID

Contrato PMDF n.º 16/2019 - Extrato publicado no DODF n.º 99 de 28/05/2019, p. 38, SEI-GDF n.º
22986531, previsão de recebimento 2º semestre de 2019.

110 RENAULT /
KWID

Contrato PMDF n.º 16/2019 - Extrato publicado no DODF n.º 99 de 28/05/2019, p. 38, SEI-GDF n.º
22986531, previsão de recebimento 2º semestre de 2019.

111 RENAULT /
KWID

Contrato PMDF n.º 16/2019 - Extrato publicado no DODF n.º 99 de 28/05/2019, p. 38, SEI-GDF n.º
22986531, previsão de recebimento 2º semestre de 2019.

112 RENAULT /
KWID

Contrato PMDF n.º 16/2019 - Extrato publicado no DODF n.º 99 de 28/05/2019, p. 38, SEI-GDF n.º
22986531, previsão de recebimento 2º semestre de 2019.

113 RENAULT /
KWID

Contrato PMDF n.º 16/2019 - Extrato publicado no DODF n.º 99 de 28/05/2019, p. 38, SEI-GDF n.º
22986531, previsão de recebimento 2º semestre de 2019.

114 RENAULT /
KWID

Contrato PMDF n.º 16/2019 - Extrato publicado no DODF n.º 99 de 28/05/2019, p. 38, SEI-GDF n.º
22986531, previsão de recebimento 2º semestre de 2019.

115 RENAULT /
KWID

Contrato PMDF n.º 16/2019 - Extrato publicado no DODF n.º 99 de 28/05/2019, p. 38, SEI-GDF n.º
22986531, previsão de recebimento 2º semestre de 2019.

116 RENAULT /
KWID

Contrato PMDF n.º 16/2019 - Extrato publicado no DODF n.º 99 de 28/05/2019, p. 38, SEI-GDF n.º
22986531, previsão de recebimento 2º semestre de 2019.

117 RENAULT /
KWID

Contrato PMDF n.º 16/2019 - Extrato publicado no DODF n.º 99 de 28/05/2019, p. 38, SEI-GDF n.º
22986531, previsão de recebimento 2º semestre de 2019.
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118 RENAULT /
KWID

Contrato PMDF n.º 16/2019 - Extrato publicado no DODF n.º 99 de 28/05/2019, p. 38, SEI-GDF n.º
22986531, previsão de recebimento 2º semestre de 2019.

119 RENAULT /
KWID

Contrato PMDF n.º 16/2019 - Extrato publicado no DODF n.º 99 de 28/05/2019, p. 38, SEI-GDF n.º
22986531, previsão de recebimento 2º semestre de 2019.

120 RENAULT /
KWID

Contrato PMDF n.º 16/2019 - Extrato publicado no DODF n.º 99 de 28/05/2019, p. 38, SEI-GDF n.º
22986531, previsão de recebimento 2º semestre de 2019.

121 RENAULT /
KWID

Contrato PMDF n.º 16/2019 - Extrato publicado no DODF n.º 99 de 28/05/2019, p. 38, SEI-GDF n.º
22986531, previsão de recebimento 2º semestre de 2019.

122 RENAULT /
KWID

Contrato PMDF n.º 16/2019 - Extrato publicado no DODF n.º 99 de 28/05/2019, p. 38, SEI-GDF n.º
22986531, previsão de recebimento 2º semestre de 2019.

123 RENAULT /
KWID

Contrato PMDF n.º 16/2019 - Extrato publicado no DODF n.º 99 de 28/05/2019, p. 38, SEI-GDF n.º
22986531, previsão de recebimento 2º semestre de 2019.

124 RENAULT /
KWID

Contrato PMDF n.º 16/2019 - Extrato publicado no DODF n.º 99 de 28/05/2019, p. 38, SEI-GDF n.º
22986531, previsão de recebimento 2º semestre de 2019.

125 RENAULT /
KWID

Contrato PMDF n.º 16/2019 - Extrato publicado no DODF n.º 99 de 28/05/2019, p. 38, SEI-GDF n.º
22986531, previsão de recebimento 2º semestre de 2019.

126 RENAULT /
KWID

Contrato PMDF n.º 16/2019 - Extrato publicado no DODF n.º 99 de 28/05/2019, p. 38, SEI-GDF n.º
22986531, previsão de recebimento 2º semestre de 2019.

127 RENAULT /
KWID

Contrato PMDF n.º 16/2019 - Extrato publicado no DODF n.º 99 de 28/05/2019, p. 38, SEI-GDF n.º
22986531, previsão de recebimento 2º semestre de 2019.

128 RENAULT /
KWID

Contrato PMDF n.º 16/2019 - Extrato publicado no DODF n.º 99 de 28/05/2019, p. 38, SEI-GDF n.º
22986531, previsão de recebimento 2º semestre de 2019.

129 RENAULT /
KWID

Contrato PMDF n.º 16/2019 - Extrato publicado no DODF n.º 99 de 28/05/2019, p. 38, SEI-GDF n.º
22986531, previsão de recebimento 2º semestre de 2019.

130 RENAULT /
KWID

Contrato PMDF n.º 16/2019 - Extrato publicado no DODF n.º 99 de 28/05/2019, p. 38, SEI-GDF n.º
22986531, previsão de recebimento 2º semestre de 2019.

131 RENAULT /
KWID

Contrato PMDF n.º 16/2019 - Extrato publicado no DODF n.º 99 de 28/05/2019, p. 38, SEI-GDF n.º
22986531, previsão de recebimento 2º semestre de 2019.

132 RENAULT /
KWID

Contrato PMDF n.º 16/2019 - Extrato publicado no DODF n.º 99 de 28/05/2019, p. 38, SEI-GDF n.º
22986531, previsão de recebimento 2º semestre de 2019.

133 RENAULT /
KWID

Contrato PMDF n.º 16/2019 - Extrato publicado no DODF n.º 99 de 28/05/2019, p. 38, SEI-GDF n.º
22986531, previsão de recebimento 2º semestre de 2019.

134 RENAULT /
KWID

Contrato PMDF n.º 16/2019 - Extrato publicado no DODF n.º 99 de 28/05/2019, p. 38, SEI-GDF n.º
22986531, previsão de recebimento 2º semestre de 2019.

135 RENAULT /
KWID

Contrato PMDF n.º 16/2019 - Extrato publicado no DODF n.º 99 de 28/05/2019, p. 38, SEI-GDF n.º
22986531, previsão de recebimento 2º semestre de 2019.

136 RENAULT /
KWID

Contrato PMDF n.º 16/2019 - Extrato publicado no DODF n.º 99 de 28/05/2019, p. 38, SEI-GDF n.º
22986531, previsão de recebimento 2º semestre de 2019.

137 RENAULT /
KWID

Contrato PMDF n.º 16/2019 - Extrato publicado no DODF n.º 99 de 28/05/2019, p. 38, SEI-GDF n.º
22986531, previsão de recebimento 2º semestre de 2019.
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138 RENAULT /
KWID

Contrato PMDF n.º 16/2019 - Extrato publicado no DODF n.º 99 de 28/05/2019, p. 38, SEI-GDF n.º
22986531, previsão de recebimento 2º semestre de 2019.

139 RENAULT /
KWID

Contrato PMDF n.º 16/2019 - Extrato publicado no DODF n.º 99 de 28/05/2019, p. 38, SEI-GDF n.º
22986531, previsão de recebimento 2º semestre de 2019.

140 RENAULT /
KWID

Contrato PMDF n.º 16/2019 - Extrato publicado no DODF n.º 99 de 28/05/2019, p. 38, SEI-GDF n.º
22986531, previsão de recebimento 2º semestre de 2019.

141 RENAULT /
KWID

Contrato PMDF n.º 16/2019 - Extrato publicado no DODF n.º 99 de 28/05/2019, p. 38, SEI-GDF n.º
22986531, previsão de recebimento 2º semestre de 2019.

142 RENAULT /
KWID

Contrato PMDF n.º 16/2019 - Extrato publicado no DODF n.º 99 de 28/05/2019, p. 38, SEI-GDF n.º
22986531, previsão de recebimento 2º semestre de 2019.

143 RENAULT /
KWID

Contrato PMDF n.º 16/2019 - Extrato publicado no DODF n.º 99 de 28/05/2019, p. 38, SEI-GDF n.º
22986531, previsão de recebimento 2º semestre de 2019.

144 RENAULT /
KWID

Contrato PMDF n.º 16/2019 - Extrato publicado no DODF n.º 99 de 28/05/2019, p. 38, SEI-GDF n.º
22986531, previsão de recebimento 2º semestre de 2019.

145 RENAULT /
KWID

Contrato PMDF n.º 16/2019 - Extrato publicado no DODF n.º 99 de 28/05/2019, p. 38, SEI-GDF n.º
22986531, previsão de recebimento 2º semestre de 2019.

146 RENAULT /
KWID

Contrato PMDF n.º 16/2019 - Extrato publicado no DODF n.º 99 de 28/05/2019, p. 38, SEI-GDF n.º
22986531, previsão de recebimento 2º semestre de 2019.

147 RENAULT /
KWID

Contrato PMDF n.º 16/2019 - Extrato publicado no DODF n.º 99 de 28/05/2019, p. 38, SEI-GDF n.º
22986531, previsão de recebimento 2º semestre de 2019.

148 RENAULT /
KWID

Contrato PMDF n.º 16/2019 - Extrato publicado no DODF n.º 99 de 28/05/2019, p. 38, SEI-GDF n.º
22986531, previsão de recebimento 2º semestre de 2019.

149 RENAULT /
KWID

Contrato PMDF n.º 16/2019 - Extrato publicado no DODF n.º 99 de 28/05/2019, p. 38, SEI-GDF n.º
22986531, previsão de recebimento 2º semestre de 2019.

150 RENAULT /
KWID

Contrato PMDF n.º 16/2019 - Extrato publicado no DODF n.º 99 de 28/05/2019, p. 38, SEI-GDF n.º
22986531, previsão de recebimento 2º semestre de 2019.

151 RENAULT /
KWID

Contrato PMDF n.º 16/2019 - Extrato publicado no DODF n.º 99 de 28/05/2019, p. 38, SEI-GDF n.º
22986531, previsão de recebimento 2º semestre de 2019.

152 RENAULT /
KWID

Contrato PMDF n.º 16/2019 - Extrato publicado no DODF n.º 99 de 28/05/2019, p. 38, SEI-GDF n.º
22986531, previsão de recebimento 2º semestre de 2019.

153 RENAULT /
KWID

Contrato PMDF n.º 16/2019 - Extrato publicado no DODF n.º 99 de 28/05/2019, p. 38, SEI-GDF n.º
22986531, previsão de recebimento 2º semestre de 2019.

154 RENAULT /
KWID

Contrato PMDF n.º 16/2019 - Extrato publicado no DODF n.º 99 de 28/05/2019, p. 38, SEI-GDF n.º
22986531, previsão de recebimento 2º semestre de 2019.

155 RENAULT /
KWID

Contrato PMDF n.º 16/2019 - Extrato publicado no DODF n.º 99 de 28/05/2019, p. 38, SEI-GDF n.º
22986531, previsão de recebimento 2º semestre de 2019.

156 RENAULT /
KWID

Contrato PMDF n.º 16/2019 - Extrato publicado no DODF n.º 99 de 28/05/2019, p. 38, SEI-GDF n.º
22986531, previsão de recebimento 2º semestre de 2019.
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ERASMO JESUS DINIZ – 3º SGT QPPMC

Autor do Termo de Referência

 

METODOLOGIA PARA CÁLCULO DOS CUSTOS

 

0.1. A es�ma�va de custo das manutenções é dividida em preven�vas, corre�vas e recuperação de sinistros, visando dar mais
transparência e controle dos gastos realizados, tendo como referência o Plano de Revisão de Quilometram do Fabricante/Montadora, Plano
de Manutenção elaborado pelo Centro de Manutenção da PMDF, Orçamentos apresentados pelas Concessionárias autorizadas pela
montadora no mercado local, todos iden�ficados pelos protocolos SEI-GDF n.ºs 17796921, 19612714 e 22618191, respec�vamente, e
o Relatório nº 01/2018 - SeCoP/CMan, este elaborado para as projeções de reparos com viaturas envolvidas em sinistros, protocolo SEI-GDF
n.º 22616010;

0.2. As médias de quilometragem dos veículos objetos do Termo de Referência foram ob�das tendo como base o levantamento de
dados presente no Sistema de Gestão e Controle de Combus�vel u�lizado na Frota da PMDF - SAFWEB, disponível no
link: h�p://www.cartaogasolline.com.br/safweb/relatorios.seam, em que foram checados dados de alguns veículos e apurado a média dos
valores indicados nos relatórios de abastecimentos, no período compreendido entre 1º/01 a 31/12/2018. Cabe destacar que o sistema
SAFWEB é atualmente o sistema mais asser�vo para apreciação de dados rela�vos aos percursos realizados pelas viaturas da Corporação,
razão pela qual, optou-se pelo uso do referido Sistema.

0.3. Destaca-se que a PMDF não contempla nenhum histórico em sua frota de veículos da Marca Renault, Modelo Kwid,
entretanto, detém, atualmente, veículos da Marca Toyota, Modelos E�os com caracterís�cas e finalidades assemelhadas em uso na
corporação, cadastrados como veículos de a�vidade administra�va no Sistema de Gestão da Frota - SisViatura, disponível na intranet da
Corporação, acessível no link: h�ps://intranet.pmdf.df.gov.br/viaturas/.

0.4. Frente aos dados colhidos nos bancos de dados da Corporação e considerando o princípio da simetria entre os veículos, em
especial seu emprego na a�vidade administra�va e/ou não operacional, u�lizou-se como parâmetro o universo de veículos da Marca Toyota
, Modelos E�os, cadastrados na PMDF e aptos para composição dos dados analí�cos rela�vos à quilometragem dos veículos, conforme
tabela abaixo:

 

Coleta de dados referente a média de quilometragem percorrida por veículos  não
operacionais da frota da Corporação

Referência Modelo Placa KM média anual

12 Meses

Toyota Etios PBE5038 41.981

Toyota Etios PBE5016 40.530

Toyota Etios PBE5045 40.482

Toyota Etios PBE4991 40.221

Toyota Etios PBE4968 39.809

Toyota Etios PBE4995 39.644

Toyota Etios PBE4993 36.675

Toyota Etios PBE4979 35.623

Toyota Etios PBE5014 35.508

Toyota Etios PBE4966 33.818

Média de KM (anual) 38.429

 

http://www.cartaogasolline.com.br/safweb/relatorios.seam
https://intranet.pmdf.df.gov.br/viaturas/
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Média de KM (12 Meses) 38.429 Km

                                             Quadro - 1

 

0.5. Tendo como base os dados históricos colhidos nos sistemas da PMDF, as Viaturas percorrem, na média, em torno de quase
40.000 KM (quarenta mil quilômetros) por ano, necessitando, portanto, no mínimo de 4 (quatro) revisões anuais com intervenções
preven�vas e corre�vas, distribuídos de acordo com a imagem a seguir:

 

         Quadro - 2

 

0.6. Destaca-se que quando o veículo sofre uso severo ou con�nuado, é comum que as montadoras indiquem inspeções mais
frequentes para alguns itens constantes entre aqueles a serem revisados e redução pela metade do prazo entre as manutenções preven�vas
para outros, como troca de óleo do motor, filtro de óleo, pas�lhas de freio, entre outros, caracterís�ca que deverá ser sempre observada
durante todo período contratual;

0.7. Já as manutenções corre�vas, por não ser possível prever o momento exato de quais peças ou acessórios apresentarão
defeitos são es�madas com base em planos de manutenções compostos pelas peças e acessórios com mais previsibilidade de ocorrência de
troca, assim, os dados concernentes aos custos dos veículos Marca Renault, Modelo Kwid de manutenção foram ob�das principalmente com
fundamento no Plano de Manutenção do Centro de Manutenção da PMDF, protocolos SEI-GDF n.º 19592468 e 19612714, consubstanciado
pelos orçamentos das concessionárias, os quais foram requeridos por meio dos O�cios n.ºs 73, 74, 75 e 76/2019 - PMDF/DLF/ASPROJ,
protocolos SEI-GDF n.ºs 20713590, 20713701, 20713802 e 20713916, sequencialmente, tendo em vista os veículos estarem dentro do
período de garan�a de fábrica e seus valores de manutenção (peças e serviços) serem aqueles definidos pela montadora, incluídos os itens
específicos às a�vidades policiais, tendo as empresas atendido as solicitações e  apresentado orçamentos detalhados à Polícia Militar do
Distrito Federal – PMDF, constantes nos protocolos SEI-GDF n.º 22618191.

0.8. De forma geral os custos referentes às manutenções preven�vas e corre�vas foram definidos como base na Relação do Plano
de Revisão da Montadora, protocolo SEI-GDF n.º 17796921, Plano de Manutenção do CMan, protocolo SEI-GDF n.º 19612714, restringido às
04 (quatro) primeiras revisões, em decorrência da média de quilometragem percorrida pelas viaturas (Quadro-2) e orçamentos das
concessionárias protocolo SEI-GDF n.º 22618191, podendo acontecer das manutenções corre�vas coincidirem com as preven�vas,
compreendendo peças, acessórios e serviços.

0.9. Destaca-se que os valores cotados por meio dos Orçamentos no mercado local apresentado pelas concessionárias,
descartados os itens efe�vamente desproporcionais daquilo que foi previsto no Plano de Manutenção do CMan e também apresentavam
valores inexequíveis e/ou exorbitantes, e as pesquisas de preços público consultadas no Site de Compras do Governo
(www.comprasnet.gov.br), foram cotejados e descritos em planilha de custo (protocolo SEI-GDF n.º 22617854), possibilitando o
mapeamento dos valores a serem gastos apenas com as 04 (quatro) revisões programadas para os veículos da marca Renault, modelo Kwid,
para o período de 12 (doze) meses, representado de maneira resumida nos quadros abaixo:

 

                                        Quadro - 3
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                                        Quadro - 3.1

 

0.10. Por outro lado, em virtude da falta de uma base de dados de acompanhamento con�nuado sobre os sinistros na Corporação,
se fez necessário o uso  das informações con�das no Relatório nº 01/2018 - SeCoP/CMan, presente no protocolo SEI-GDF n.º 22616010, em
que para o número de sinistros, tomou-se como base, à época, o veículo da Marca Fiat, Modelo Línea, encontrando um volume médio de 22
(vinte e duas) ocorrências de sinistros dentre os veículos adquiridos e u�lizados pela corporação. Já para o levantamento dos valores gastos
com reparos, foi u�lizado o modelo Mitsubishi Pajero, veículo pertencente à frota e com maior impacto e histórico sobre o assunto,
lastreado nas informações ob�das através de pesquisa efetuada em sistema próprio da Auditoria PMDF, tendo sido constatado o
quan�ta�vo de 23 (vinte e três) veículos Mitsubishi Pajero Dakar envolvidos em sinistros entre os anos de 2014 a 2016, obtendo-se, por
viatura, assim a es�ma�va de gasto para manutenções em caso de sinistros, no valor de R$ 3.586,83 (três mil quinhentos e oitenta e seis
reais e oitenta e três centavos) detalhado no quadro abaixo:

 

Demonstrativo de distribuição dos valores estimativos de recuperação com peças e serviços quando sinistrados

Item Descrição Valor/Quantitativo

A Média de serviços de recuperação por sinistro (01 viatura) nos termos contidos no Relatório nº 01/2018 -
SeCoP/CMan, presente no protocolo SEI-GDF n.º 22616010 R$: 3.586,83

B Quantidade de sinistros projetados para o período de um ano 22 (ocorrências)

C TOTAL PREVISTO COM GASTO R$:
78.910,26  (100%)

 

D

Custo com peças para 22 sinistros R$
55.694,46 (70,58%)¹

Custo com serviços para 22 sinistros R$
23.215,85 (29,42%)¹

                                             Quadro - 4

                                             ¹ Dados retirados do Relatório nº 01/2018 - SeCoP/CMan, presente no protocolo SEI-GDF n.º 22616010.

 

0.11. Os dados lançados na tabela acima retratam os valores rela�vos a situação econômica da época de 2016, e considerando o
lapso temporal entre a produção de tais dados e a nova dinâmica econômica vivida no país, se faz necessário efetuar as devidas correções
inflacionárias por meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, índice mais u�lizado para este segmento do mercado,
referenciado no quadro abaixo:

 

Tabela de correção inflacionária
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Valor em 2016 IPCA 2017 (2,95%) IPCA 2018 (3,75%) Valor atualizado

R$ 3.586,93 R$ 105,81* R$ 138,47* R$ 3.831,21*

                                             Quadro – 5

                                                      * Valores arredondados

0.12. Deste modo, os novos valores, com as devidas atualizações, a serem considerados para reparos com sinistros nas viaturas são:

 

Demonstrativo de distribuição dos valores estimativos de recuperação com peças e serviços quando sinistrados

Item Descrição Valor/Quantitativo

A Média de serviços de recuperação por sinistro (01 viatura) nos termos contidos no Relatório nº 01/2018 -
SeCoP/CMan, presente no protocolo SEI-GDF n.º 22616010 R$: 3.831,21

B Quantidade de sinistros projetados para o período de um ano 22 (ocorrências)

C TOTAL R$: 84.286,62

 

D

Custo com peças R$
59.489,50* (70,58%)

Custo com serviços R$
24.797,12* (29,42%)

                                             Quadro - 6

                                                      * Valores arredondados ou por aproximação de porcentagem

 

0.13. As es�ma�vas de custos para contratação de empresa especializada em manutenção preven�va, corre�va e reparo de
sinistros tendem a retratar de maneira detalhada o planejamento esperado no futuro contrato a ser celebrado pela Corporação com a
contratada, devendo, entretanto, durante toda vigência contratual o executor do contrato monitorar e avaliar os aspectos técnicos e as
circunstâncias que se apresenta sobre os veículos, tendo em vista tal modelo ainda não ter sido experimentado na Corporação.

0.14. Sendo assim, foi es�mado para o futuro contrato o valor de R$ 1.070.797,86 (Hum milhão, setenta mil, setecentos e noventa
e sete reais e oitenta e seis centavos), valor este distribuído entre Manutenção preven�va e corre�va (peças e serviços) ao custo de
 R$ 986.511,24 (novecentos e oitenta e seis mil, quinhentos e onze reais e vinte e quatro centavos), e Recuperação com
sinistros ao custo es�mados de R$ 84.286,62 (cento e oitenta e quatro mil, duzentos e oitenta e seis reais e dois centavos), conforme
compilação dos dados abaixo:

 

Estimativa de Custo de Manutenção e Reparos nos veículos Renault Kwid - ano 2019

Viaturas

Manutenção (peças e serviços)

Viaturas

Reparos (sinistros)

A B C D E F

peças serviços Total anual peças serviços Total anual

01 R$ 4.361,44 R$ 1.962,35 R$: 6.323,79 1 R$ 2.704,07 R$ 1.127,14 R$: 3.831,21
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156 R$ 680.384,64 R$ 306.126,60 R$ 986.511,24 22 R$ 59.489,50 R$ 24.797,12 R$: 84.286,62

VALOR TOTAL DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPAROS COM SINISTROS: R$ 1.070.797,86

Valor médio da Hora Homem trabalhada: R$ 116,74 (Protocolo SEI_GDF n.º 22617988)

                                             Quadro - 7

 

 

QUADRO GERAL DE CUSTOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS NOS 156 VEÍCULOS RENAULT KWID - ANO 2019 

PEÇAS E ACESSÓRIOS (R$ 680.384,64 + R$ 59.489,50) R$ 739.874,14

SERVIÇOS (R$ 306.126,60 + R$ 24.797,12) R$ 330.923,72

VALOR TOTAL R$ 1.070.797,86

Valor médio da Hora Homem trabalhada: R$ 116,74 (Protocolo SEI_GDF n.º 22617988)

Quantidade de horas previstas: 2.834(²)

                                             Quadro - 8

                                             (²) Quantitativo aproximado obtido por meio do resultado entre o total do valor de serviços dividido pela média do
valor da hora homem trabalhada.

 

 

QUADRO GERAL DE CUSTOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS POR VEÍCULO RENAULT KWID - ANO 2019 

PEÇAS E ACESSÓRIOS INCLUINDO SINISTROS R$ 7.065,51

SERVIÇOS INCLUINDO SINISTROS R$ 3.089,49

VALOR TOTAL R$ 10.155,00

                                             Quadro - 9

                                         

 

_____________________________

3º SGT Erasmo Jesus Diniz

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
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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

MODELO 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.

__________________________________

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 ____ /20____ – 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
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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 que está ciente quanto à
obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, § 2º, da Lei nº 8666/1993.

__________________________________

Local e Data

_____________________________________

[Nome do Representante Legal da Empresa]

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 de Prestação de Serviços nº ___/___- ___, nos termos do Padrão nº 04/2002.

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 prestação de serviços de ___________, consoante especifica o Edital de _________ nº __________ (fls. ____) e a
Proposta de fls. ______, que passam a integrar o presente Termo.

Cláusula Quarta – Da Forma e Regime de Execução

O Contrato será executado de forma _____, sob o regime de ______, segundo o disposto nos arts. 6º e 10º da Lei nº 8.666/93.

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).

5.2 – Os Contratos celebrados com prazo de vigência superior a doze meses, terão seus valores, anualmente, reajustados por índice adotado em
lei, ou na falta de previsão específica, pelo– IPCA.

Cláusula Sexta – Da Dotação Orçamentária
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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 _____, emitida em _______, sob o evento nº
________, na modalidade ____________.

Cláusula Sétima – 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, permitida a prorrogação na forma da lei vigente.

Cláusula Nona – Das garantias

A garantia para a execução do Contrato será prestada na forma de ________, conforme previsão constante do Edital.

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 útil 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 – Constitui 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 compatibilidade 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 Aditivo, 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 respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento.

Cláusula Décima Terceira – Das Penalidades

O atraso injustificado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato sujeitará a Contratada à multa prevista no Edital,
descontada da garantia 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

Parágrafo primeiro - O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no respectivo processo, na forma
prevista no Edital, observado o disposto no art. 78 da Lei nº 8.666/93, sujeitando-se a Contratada às consequências determinadas pelo art. 80
desse diploma legal, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

Parágrafo segundo - O contrato será rescindido com a aplicação de multa se confirmado o uso de mão de obra infantil no processamento,
transporte, ou qualquer fase produtiva do bem, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. (Lei Distrital nº 5.061 de 08.03.2013 – Parecer nº
343/2016 – PRCON/PGDF)

Cláusula Décima Sexta – Dos débitos para com a Fazenda Pública

Os débitos da Contratada para com o Distrito Federal, decorrentes ou não do ajuste, serão inscritos em Dívida Ativa e cobrados mediante
execução na forma da legislação pertinente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato.
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Cláusula Décima Sétima – 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 útil 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 Polícia Militar do Distrito Federal.

Cláusula Décima Nona – Do combate à Corrupção

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060.
(Parecer nº 343/2016 – PRCON/PGDF)

Cláusula Vigésima – Do Foro

Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento do presente Contrato.

Brasília, _____ de ___________ de 20__

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,
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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

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.

§ 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.
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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).

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
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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).

§ 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.
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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

 

 

ANEXO X

MODELO DE

PROPOSTA DE PREÇOS

 

 

                A _________________________________________, por meio de seu representante, vem apresentar proposta de
preços para prestação de serviços de manutenção, referente ao Pregão nº 28/2019 – PMDF, conforme abaixo:

 

Grupo Descrição do Grupo Item Especificação Valor proposto   Valor Anual R$

I

Manutenção preven�va e
corre�va, com
fornecimento e aplicação
de peças e acessórios
genuínos, lubrificantes,
alinhamento,
balanceamento e reparos
em casos de sinistros para
156 (cento e cinquenta e
seis) veículos de marca
RENAULT, modelo KWID,
ano 2019, durante o
período de
garan�aManutenção de
156 veículos marca
RENAULT, modelo KWID,
ano 2019.

1

   Peças e
acessórios

Fornecimento de
materiais, acessórios e
peças novas de primeiro
uso, genuínas.

 %

(Percentual de desconto sobre
a tabela oficial da montadora

– Peças)

R$ _____________ (valor
estimado com desconto
proposto)

2

Serviços

Os serviços
compreendem a
manutenção
automo�va
preven�va, corre�va e
reparos, abrangendo os
serviços de: mecânica,
elétrica, hidráulica,
geometria/alinhamento,
balanceamento,
cambagem, vidraçaria
em geral, funilaria e
pintura. 

 

R$ _____________ (valor da
hora homem)  

 

 

R$ ______________(valor da
Hora homem x 2.834 horas)

Valor total geral (soma do valor
anual para peças e acessórios +
serviços) 

R$

OBS. Ver tabelas do item 5 do Termo de Referência, principalmente o QUADRO GERAL DE CUSTOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS NOS
156 VEÍCULOS RENAULT KWID - ANO 2019 .

 

Prazo de validade da proposta: mínimo 60 (sessenta) dias corridos da data de realização do certame.

Declaro cumprir plenamente os requisitos de habilitação e que a proposta está em conformidade com as exigências do edital.

Nome da Empresa:                                                                                          Endereço:                                                                                   
 Banco/agência/conta:

CNPJ:                                                                                                                  Telefone:                                                                      
                Email:
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                                                             Local e Data                                                        

 [Nome do Representante Legal da Empresa]

Cargo e Assinatura

 

 

Documento assinado eletronicamente por STEFANO ENES LOBÃO - CEL QOPM, Matr.0050299-
5, Chefe do Departamento de Logís�ca e Finanças, em 09/07/2019, às 12:09, conforme art. 6º
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= 24913146 código CRC= 1BC70D28.
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