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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

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

   

 

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº  29/2019    

COTA PRINCIPAL - ITENS 14, 21 e 30  (AMPLA CONCORRÊNCIA)

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME E EPP - ITENS 1 ao 13, 15 ao 20, 22 ao 29 e 31 ao 33 - (LEI DISTRITAL 4.611/2011)

 

 

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

                 A Sessão Pública do Pregão Eletrônico será conduzida por policial militar, designado Pregoeiro, mediante a Portaria de 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 nº 0054-002896/2017 

Tipo de licitação: Menor Preço

Data de abertura:  06/08/2019 

Horário: 13h30    (horário de Brasília/DF)

Endereço Eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br

Código UASG: 926016

Elemento de despesa: 4.4.90-52 ou 3.3.90-30

Recurso Orçamentário: 100 - FCDF

Valor previsto para contratação: R$ 901.975,85                      

 

I - DO OBJETO

1.1. Aquisição de equipamentos de proteção individual, acessórios e materiais para trabalho em altura, em serviços na aviação operacional, operação de
caminhões de abastecimento, operação em locais que exijam proteção contra ruídos elevados e em instruções policias nas quais se exijam a proteção do
policial, instrutores e alunos, conforme especificações e quan�dades es�madas descritas no  Termo de Referência, anexo I deste Edital.

 

II – DA SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

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

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

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

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

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

 

III - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1. Poderão par�cipar deste Pregão:

a) Referente aos itens 14, 21 e 30  (AMPLA CONCORRÊNCIA):

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. 

b) Referente aos itens 1 ao 13, 15 ao 20, 22 ao 29 e 31 ao 33 (PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME E EPP (ART. 25 DA LEI DISTRITAL nº 4.611/2011)

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

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

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

3.3. Não poderão par�cipar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários:
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3.3.1. Pessoas jurídicas integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais
comuns, ou que u�lizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse
econômico em comum;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – DO CREDENCIAMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

 

V – DA PROPOSTA

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

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

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

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

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

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

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

5.4. O preço será fixo e irreajustável.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IX - DA NEGOCIAÇÃO

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

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

 

X - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

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

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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Finanças da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, localizada no Setor de Áreas Isoladas Sudoeste, AE 04, Edi�cio Anexo do Quartel do Comando Geral,
Térreo, CEP 70.610-200, Brasília/DF, Telefone: (61) 3190-5555/5556/5557/5558/5559/5560.

10.1.2. A proposta inserida no sistema deverá conter:

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

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

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

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

e) O prazo de entrega de no máximo 30 (trinta)  dias úteis, contados a par�r do recebimento da Nota de Empenho;

f) A indicação da marca para o produto cotado.

g) A garan�a mínima de 12 (doze) meses para o item proposto, contra quaisquer defeitos de fabricação, a contar da data de recebimento
defini�vo do material, de acordo com o estabelecido no item 10 do Termo de Referência constante do anexo I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

XI - DA HABILITAÇÃO

11.1. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO:

11.1.1 Comprovação da Habilitação Jurídica:

a) Registro comercial, arquivado na Junta Comercial respec�va, no caso de empresa individual.

b) Ato cons�tu�vo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, no caso de
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.

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

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

                11.1.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista:

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

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

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

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

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

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

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

11.1.3. Qualificação Técnica:

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

11.1.4. Qualificação Econômico-Financeira:

a) Cer�dão Nega�va de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor
da sede da empresa, datado dos úl�mos 90 (noventa) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Cer�dão. No caso de praças com mais
de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as cer�dões de cada um dos distribuidores.
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b) Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do úl�mo exercício social, já exigíveis e apresentadas na forma da Lei devidamente
registrados, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua subs�tuição por balancetes ou balanços provisórios.

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

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

 

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

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

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

 

ATIVO CIRCULANTE

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

PASSIVO CIRCULANTE

 

ATIVO TOTAL

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

PASSIVO CIRCULANTE+ EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

 

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

                11.1.5. Outros Documentos:

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

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

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

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

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

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

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

11.2. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

http://www.tst.jus.br/certid%C3%A3o
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11.2.7. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo
das sanções previstas neste Edital, e facultará ao Pregoeiro convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

XII– DO RECURSO

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

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

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

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

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

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

 

XIII– DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

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

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

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

 

XIV – DO CONTRATO

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

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

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

14.4. O contrato se subordina ao Termo de Contrato Padrão Nº 7/2002, em conformidade com o Decreto 23.287, de 17/10/2002, do Distrito Federal.

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

                I - Caução em dinheiro, ou em �tulos da dívida pública, devendo estes terem sido emi�dos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério
da Fazenda; (redação dada pela Lei n° 11.079, de 2004)

                II - Seguro-garan�a; ou,

                III - Fiança bancária.

14.6 Caberá ao contratado optar por uma das modalidades de garan�a acima, no percentual de 2% (dois por cento) do valor do contrato (Lei n.º 8.666/93, art.
56, parágrafo 2º).
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14.7. A fiança bancária formalizar-se-á através de carta de fiança fornecida por ins�tuição financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu controle,
não par�cipem do capital ou da direção da licitante vencedora, sendo indispensável expressa renúncia, pelo fiador, aos bene�cios do ar�go 827, do Código Civil
de 2002.

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

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

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

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

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

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

14.11. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato no prazo e condições estabelecidos, chamar os licitantes
remanescentes, obedecida a ordem de classificação, conforme o disposto no Inciso XXIII, do ar�go 4º da Lei nº10.520/2002.

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

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

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

14.15. O contrato a ser firmado pode ser reajustado depois de transcorrido 1 (um) ano de sua vigência, a par�r da apresentação da proposta de preços e em
conformidade com a legislação per�nente.

14.16. O critério de reajuste, quando couber, deverá retratar a variação efe�va do custo de produção, admi�da a adoção de índices específicos ou setoriais,
aplicados quando da execução de serviços não con�nuos ou con�nuos sem dedicação exclusiva de mão de obra, desde a data prevista para apresentação da
proposta, até a data do adimplemento de cada parcela, aplicando-se o IPCA/IBGE.

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

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

 

XV – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

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

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

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

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

 

XVI – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

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

16.2. Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a Contratada;

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

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

 

XVII – DO RECEBIMENTO

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

a) Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação; e

b) Defini�vamente, após a verificação da sua conformidade com as especificações e requisitos con�dos na proposta e previstos neste edital e
consequente aceitação (item 8 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 entregar os produtos, dentro do prazo estabelecido sem jus�fica�va por escrito e aceita pela Administração, sujeitar-se-á
às penalidades impostas neste Edital.

 

XVIII – DO PAGAMENTO

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

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

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

c) Cer�dão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal.
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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 Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo- IPCA/IBGE.

18.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso).

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

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

II – Se o valor da multa for superior ao valor devido pelo fornecimento do material, ou ainda superior ao valor da garan�a prestada, responderá o contratado
pela sua diferença a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

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

18.6.1. Ficam excluídas desta regra:

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

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

c)         Os pagamentos a empresas de outros Estados da Federação que não mantenham filiais e/ ou representações no DF e que venceram
processo licitatório no âmbito deste ente federado.

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

18.8. A retenção dos tributos não será efe�vada caso a licitante apresente junto com sua Nota Fiscal a comprovação de que o ele é optante do Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte –SIMPLES.

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

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

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

 

XIX – DAS SANÇÕES

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

 

XX – DISPOSIÇÕES FINAIS

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

20.1.1. A anulação do pregão induz à do contrato.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20.11.1. A determinação prevista neste item visa conferir publicidade às contratações realizadas pelo Poder Público.
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20.11.2. Das súmulas dos contratos de que trata este item devem constar informações referentes ao valor, ao objeto, à finalidade, à duração e ao
prazo de vigência do contrato, bem como o nome ou a razão social do fornecedor do produto, da obra ou do serviço.

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

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

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

 

XXI – ANEXOS

21.1. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

21.1.1. ANEXO I - Termo de Referência.

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

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

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

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

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

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

21.1.8. ANEXO VIII - Minuta de Contrato.

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

 

 

STÉFANO ENES LOBÃO - CEL QOPM

ORDENADOR DE DESPESAS

 

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA

1 – SUMÁRIO

1 – SUMÁRIO.. 1

2 – DEFINIÇÃO DO OBJETO.. 1

3 – JUSTIFICATIVA.. 2

4 – ESPECIFICAÇÃO DO BEM.. 3

5 – ESTIMATIVA DE CUSTOS. 5

6 – CRONOGRAMA.. 10

7 – LOCAL DE ENTREGA.. 10

8 – PRAZO DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO.. 11

9 – APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA.. 11

10 – GARANTIA.. 13

11 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.. 13

12 – FISCALIZAÇÃO.. 15

13 – DISPOSIÇÕES GERAIS/ INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. 15

 

2 – DEFINIÇÃO DO OBJETO

2.1 Aquisição de equipamentos de proteção individual, acessórios e materiais para trabalho em altura, em serviços na aviação operacional, operação de
caminhões de abastecimento, operação em locais que exijam proteção contra ruídos elevados e em instruções policias nas quais se exijam a proteção do
policial, instrutores e alunos.

2.2 A modalidade de Licitação escolhida será o Pregão Eletrônico, tendo em vista todos os bens que se propõe a comprar serem bens comuns, ou seja, seus
padrões de desempenho e qualidade podem ser obje�vamente definidos por meio de especificações usuais no mercado, conforme previsto na Lei 10.520 de 10
de julho de 2002, Art. 1º, Parágrafo Único. As especificações constam neste Termo de Referência em seu Anexo A, pág. 07.

2.3 A opção de compra será a de aquisição integral dos equipamentos, feita na modalidade Pregão Eletrônico. O processo foi iniciado no ano de 2017 e tem
tramite administra�vo até a presente data. As Unidades da PMDF necessitam com urgência desses equipamentos para con�nuarem suas a�vidades básicas.

3 – JUSTIFICATIVA

 

3.1 A contratação almejada visa atender às operações em altura realizadas pelas Unidades especializadas da PMDF, tais como, a�vidades em voo nas aeronaves,
operações com cães, Operações Especiais do BOPE, manutenção das antenas de comunicação operadas pela DITEL, operações em altura realizadas pelo
Comando de Policiamento Ambiental e em instruções variadas nos cursos de formação e especialização ministrados pela Academia De Polícia Militar de Brasília -
APMB.

3.2 Impera na PMDF a preocupação em desenvolver suas a�vidades com a máxima eficiência e preservando a integridade �sica de seus integrantes, conforme
exposto na Portaria PMDF 265 de 29 de março de 2000.
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3.3 A Portaria em alusão estabelece Normas para a Segurança na Instrução e no Serviço - NSIS, especificando a u�lização de Equipamentos de Proteção
Individual e acessórios de segurança na a�vidade, em suas diversas modalidades de policiamento e missões especiais de altura, dentre as quais podemos citar o
rapel tá�co, resgate de animais em altura, transporte de pessoas e cargas da aeronave, embarque e desembarque aéreo etc.

3.4 Os equipamentos, acessórios e materiais descritos des�nam-se a executar com qualidade as a�vidades citadas e ainda minimizar as lesões e prevenir
acidentes no exercício profissional, de forma a promover maior proteção à integridade �sica do policial militar e segurança da a�vidade especializada e de
instrução policial.

3.5 As quan�dades dos materiais foram fruto de reunião de trabalho e documentos anexados neste processo que jus�ficam as aquisições. As reuniões foram
promovidas entre os Batalhões especializados da Corporação atendidos pela demanda, a saber DITEL, BOPE, CPAER, BPMA, BPCães e da ABPM (através do
Processo nº 00054.002964/2017).

3.6 A compra anterior desses equipamentos foi feita no ano de 2011, através do processo nº 054.001490. Sendo assim, já são 07 anos sem compra de
equipamentos de proteção individual para as Unidades da PMDF.

3.7 Todos os equipamentos a serem adquiridos, devem ter cer�ficação. A necessidade de cer�ficação visa atender a Norma Regulamentadora nº 35 do
Ministério do Trabalho.

 

 

A NR 35, em seu item 35.5.5.1[1], informa que:

35.5.5.1 Os equipamentos de proteção individual devem ser:

a) cer�ficados; (GN)

4 – ESPECIFICAÇÃO DO BEM

 

4.1 O objeto em aquisição é o conjunto de equipamentos, acessórios e materiais listados abaixo, conforme demanda de cada Unidade solicitante da PMDF
contemplada pela aquisição, cujos detalhamentos estão explicitados no Anexo A.

4.2 Tendo em vista a grande quan�dade de materiais a serem adquiridos e , visando o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e a
ampliação da compe��vidade (já que é possível que nem todas as empresas do mercado possuem todos esses equipamentos e que empresas menores, que
possuem apenas alguns desses equipamentos possam par�cipar do certame) fica autorizado o parcelamento do objeto para as compras a serem realizadas.

4.3 Segue abaixo a lista de materiais e quan�dades.

Tabela 1- Equipamentos, quan�dades e Unidades contempladas

ITEM Descrição/ Especificação Unid. CPAER BOPE BPMA BPCÃES DITEL APMB QTDE
TOTAL

1 Assento para Rapel
Acolchoado Unid. 50 50 20 20 --- --- 140

2 Freio oito Unid. 50 --- 20 --- --- --- 70

3 Mosquetão com trava Unid. 100 --- 60 --- 10 --- 170

4 Mosquetão Oval Simétrico
de aço inox Unid. 15 --- 10 --- 10 --- 35

5 Mosquetão Magnético Unid. 100 --- --- --- --- --- 100

6 Malha rápida Oval de aço Unid. 10 --- --- --- 05 --- 15

7 Blocante Descensor Unid. --    05 --- 05

8 Corda de 11mm Metro 800 400 400 400 --- --- 2.000

9 Corda de 12,5mm Metro -- --- --- --- 400 --- 400

10 Cordelete 7mm Metro 400 100 100 100 --- --- 700

11 Fita tubular Metro 400 100 100 100 --- --- 700

12 Lanyard Ajustável Unid. 50 10 --- --- 05 --- 65

13 Lanyard Fixa Unid. 50 10 --- --- --- --- 60

14 Luva de couro Par 100 100 30 20 05 --- 255

15 Borracha String Unid. 100 --- --- --- --- --- 100

16 Facão 12' Unid. 10 --- --- --- --- --- 10
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17 Capacete de rapel Unid. 30 --- --- --- 05 --- 35

18 Balaclava anti-chama Unid. 50 --- --- --- -- --- 50

19 Luva Hidrocarbureta Unid. 30 --- --- --- -- --- 30

20 Óculos de proteção
p/abastecimento Unid. 30 --- --- --- --- --- 30

21 Joelheira Unid. 30 30 30 30 --- 350 470

22 Cotoveleira Unid. 30 30 30 30 --- 350 470

23 C.A.T Torniquete Unid. 20 --- --- --- --- --- 20

24 Abafadores de Ruído p/
atividade aérea Unid. 100 --- --- --- --- --- 100

25 Sling para resgate Unid 03 --- --- --- --- --- 03

26 Polia Dupla Oscilante
Paralela Unid. -- --- --- --- 05 --- 05

27 Trava quedas para corda Unid. -- --- --- --- 05 --- 05

28 Cadeira para trabalho com
5 pontos Unid -- --- --- --- 05 --- 05

29 Talabarte duplo Unid. -- --- --- --- 05 --- 05

30 Lanterna Tática Unid. 30 --- --- --- --- 1.000 1.030

31 Protetor Auditivo tipo Plug Unid. 70 --- --- --- --- 2.000 2.070

32 Óculos de proteção para
instruções Unid. --- --- --- --- --- 350 350

33 Abafadores de ruído para
instruções Unid. --- --- --- --- --- 350 350

 

            Tabela 2- Localização das Atas de compras públicas no processo

Ata Abreviação Página no Processo

Comando do Exército - ARP 04 AA Pág. 80 a 85

Universidade Federal Itajubá – ARP 20/2017 BB Pág. 86 e 87

Comando do Exército ARP 01/2018 CC Pág. 88 a 92

Universidade Federal Amapá ARP 46/2016 DD Pág. 93 e 94

Mapa de Preços GDF EE Anexado neste TR

Comando do Exército: PE 20/2018 GG Pág. 129 e 130

Comando do Exército: PE 63/2017 HH Pág. 128 e 129

11º Batalhão de Infantaria de montanha – PE 04 de 2017 LL Anexado neste TR
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14º Regimento de Cavalaria Mecanizado – PE 10 de 2017 MM Anexado neste TR

Universidade Federal de Itajuba – PE 20 de 2017 NN Anexado neste TR

MULTI COMERCIAL OO Anexado neste TR

BRASIMPEX PP Anexado neste TR

Alves e Sampaio Representação Comercial QQ Anexado neste TR

 

- Os nomes das Atas foram abreviados (Abreviação) tendo em vista o espaçamento na planilha de preços

- As Atas acima descritas estão em anexo a este Termo de Referência e nas Folhas 80 a 97 deste processo.

- Os itens para os quais não foram encontrados preços públicos, tendo em vista diferenças nas especificações, foram especificados na Tabela 04.

5 – ESTIMATIVA DE CUSTOS

   5.1 As estimativas de custo foram feitas buscando preços em empresas privadas e preços em compras públicas. Não foram encontrados todos os equipamentos em
compras públicas.

            5.2 Os equipamentos itens 15 (Borracha String), 24 (Abafadores de ruído para uso em aeronave), 25 (Cinto para Resgate SLING – Encontrado no site de
compras, PE10204/2015, UASG: 925998, entretanto não foi adjudicado) e 28 (Cadeira de Cinco pontas) não foram encontrados em compras públicas. No Anexo
junto com as Atas, consta os Textos/Termos pesquisados e não encontrados. Os itens 09 (corda de 12,5mm), 12 (Lanyard Ajustável), 14 (Luva de couro), 18
(Balaclava Antichama), 19 (Luva Hidrocarbureta), 23 (Torniquete) e 29 (Talabarte duplo), não foram encontrados com as mesmas especificações requeridas neste
TR.

5.3 Foram feitas pesquisas nos sites de compras e encontradas as atas de compras abaixo especificadas.  

Tabela 3 - Descrição das Atas de Compras públicas

Abreviação Ata Pregão
Eletrônico Órgão Itens do PE Descrição dos Itens Item no Termo de

Referência
Valor pago no PE

R$

AA ARP 04/2016 Comando do
Exército

64 Mosquetão oval simétrico aço inóx 4 107,84

63 Malha rápida oval de aço 6 79,16

115 Fita tubular 11 31,49

130 Facão 12" 16 104,99

03 Óculos proteção p/instrução 32 79,78

41 Abafadores de ruído instrução 33 50,95

BB ARP 20/2017 Universidade
Federal Itajubá

04 Assento para Rapel Acolchoado 01 766,72

07 Mosquetão Magnético 02 386,50

05 Capacete de rapel 17 342,00

DD PE 46 de
2016

Universidade
Federal do
Amapá

21 Protetor Auricular 34 30,00

23 Cadeira 5 pontos 28 265,00

LL PE 04 de
2017

11º Batalhão de
Infantaria de
Montanha

01 Freio Oito 02 107,80

02 Freio Oito 02 57,42

06 Trava quedas 27 910,00

07 Trava quedas 27 935,00

21 Lanyard Fixa 13 766,99
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27 Corda de 11 mm 08 8,00

28 Blocante Descensor 07 606,04

30 Blocante Descensor 07 490,00

32 Assento para Rapel 01 169,51

35 Assento para Rapel 01 171,71

84 Luva de couro 14 43,50

86
Mosquetão Assimétrico Alumínio.
Long: 26Kn, Transversal: 9kn. Aberto:
10kn

03 47,00

87 Mosquetão Assimétrico Alumínio. 23
Kn 03 35,00

88 Mosquetão Trava automática. Carga
22Kn. Aberto: 9Kn. Lataral: 9Kn 05 56,00

89
Mosquetão Assimétrico Alumínio.
Ruptura: 22KN, Aberto: 9KN, Lateral:
9KN

03 39,00

90 Mosquetão Aço. Long: 40KN, Trans:
15KN, Aberto: 15KN. 04 58,00

91 Mosquetão Oval Simétrico. Aço.
Ruptura: 25KN. 04 39,62

103 Blocante descensor. Resistência 6KN.
Carga de 2 até 200Kg 07 483,95

MM PE 10 de
2017

14º Regimento de
Cavalaria
Mecanizado

07 Óculos Proteção 33 9,63

16

Lanterna Elétrica portátil, tática. Tipo
holofote com Mínimo 3.000.000 velas
ou de 10W de potência, recarregável
em 220v, resistente a água, com clip e
cordão para transporte

31 199,96

39
Protetor Auricular, plug com três
falanges, silicone, com estojo individual
e cordão

32 0,73

40 Protetor auricular tipo concha 34 31,99

60 Mosquetão com trava rosca tipo pera.
44Kn/10Kn/18Kn. Certificado UIAA 03 54,55

62 Mosquetão em aço 04 13,50

88 Corda de rapel. 12mm 09 5,59 o metro

96 Luva para rapel em couro 14 43,88

97 Capacete para rapel 17 117,84

99 Fita tubular 25 mm para rapel, 22Kn 11 9 o metro

NN PE 20 de
2017

Universidade
Federal de Itajubá

02 Lanyard Fixo 13 1.388,88

04 Cadeirinha Rapel 01 766,72
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05 Capacete de segurança 17 342,00

07 Mosquetão assimetrico, gatilho catch
free. Carga mínima de 28Kn 03 386,50

HH PE 63 de
2017 EB AMAN

12 Corda para rapel 12 mm 09 7,55

14 Cordelete de 7 mm 10 7,43

16 Frei oito 02 42,40

18 Polia dupla em linha 26 229,56

69 Óculos de proteção individual 33 31,82

91 Mosquetão alumínio trava keylock 03 59,64

94 Luva para rapel 14 42,45

95 Luva para rapel 14 47,33

CC PE 01 de
2018 EB

05 Frei oito em aço inox. Resistência de
100Kn. 02 77,20

06 Mosquetão em alumínio com trava
rosca 02 55,70

07 Cadeirinha rapel. Conquista ou similar 01 268,00

27 Óculos de proteção 33 161,93

37 Corda de 10 a 11 mm 08 6,17

78 Cotoveleira 22 46,99

80 Joelheira 21 59,00

GG PE 20 de
2018 EB

01 Abafador ruído 34 24,50

04 Touca tipo balaclava antichama 18 74,30

08 Fita tubular 11 39,05

 

5.4 Os preços públicos dos itens que não foram encontrados, ou dos itens cujas especificações não atendem a este TR, não constam na planilha.

 

Tabela 4 - Es�ma�vas de preços públicos e privados

ÍTEM DESCRIÇÃO OO QQ PP AA BB CC DD GG HH LL MM NN EE

1 Assento para Rapel R$380,00 R$350,00 R$340,00  R$766,72 R$268,00     R$169,51  R$766,72  

2 Freio Oito R$92,00 R$78,00 R$75,00   R$77,20   R$42,40  R$107,80    

3 Mosquetão com trava R$88,00 R$75,00 R$74,00      R$59,64   R$64,41  

4 Mosquetão oval
simétrico aço R$150,00 R$130,00 R$100,00 R$107,84           

5 Mosquetão
magnético R$200,00 R$180,00 R$170,00  R$386,50          
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6 Malha rápida oval de
aço

R$44,00 R$38,00 R$30,00 R$79,16       R$39,62    

7 Blocante Descensor R$920,00 R$900,00 R$700,00       R$606,04   R$685,10

8 Corda de 11 mm R$44,00 R$38,00 R$35,00        R$8,00    

9 Corda de 12,5 mm R$17,00 R$15,00 R$14,00 Não foi encontrado produto similar às especificações requeridas no TR  

10 Cordele 7 mm R$8,50 R$7,50 R$7,00      R$7,43
 

 
   

11 Fita tubular R$12,00 R$10,00 R$10,00 R$31,49    R$39,05  
 

 
   

12 Lanyard ajustável R$590,00 R$560,00 R$530,00 Não foi encontrado produto similar às especificações requeridas no TR  

13 Lanyard fixa R$440,00 R$420,00 R$390,00    R$265,00    R$766,99    

14 Luva de couro R$380,00 R$350,00 R$320,00 Não foi encontrado produto similar às especificações requeridas no TR  

15 Borracha string R$17,00 R$15,00 R$14,50           

16 Facão 12" R$178,00 R$158,00 R$150,00 R$104,99          

17 Capacete para rapel R$299,00 R$290,00 R$270,00  R$342,00       R$342,00  

18 Balaclava anti chama R$290,00 R$280,00 R$260,00 Não foi encontrado produto similar às especificações requeridas no TR  

19 Luva Hidrocarbureta R$165,00 R$156,00 R$150,00 Não foi encontrado produto similar às especificações requeridas no TR  

20 Óculos Proteção R$55,00 R$48,00 R$40,00   R$161,93        

21 Joelheira R$299,00 R$290,00 R$279,00   R$59,00        

22 Cotoveleira R$178,00 R$180,00 R$169,00   R$46,99         

23 Torniquete R$150,00 R$140,00 R$130,00 Não foi encontrado produto similar às especificações requeridas no TR  

24 Abafadores de ruído R$110,00 R$100,00 R$100,00 Não foi encontrado produto similar às especificações requeridas no TR  

25 Cinto de resgate
SLING R$4.800,00 R$4.000,00 R$4.100,00 Não foi encontrado produto similar às especificações requeridas no TR  

26 Polia dupla oscilante
paralela R$490,00 R$440,00 R$420,00      R$229,56     

27 Trava quedas R$750,00 R$690,00 R$650,00       R$910,00    

28 Cadeira 5 pontos R$1.100,00 R$980,00 R$980,00 Não foi encontrado produto similar às especificações requeridas no TR  

29 Talabarte Duplo R$570,00 R$490,00 R$470,00 Não foi encontrado produto similar às especificações requeridas no TR  

30 Lanterna Tática R$390,00 R$310,00 R$280,00         R$199,96   

31 Protetor Auditivo
Plug R$6,00 R$4,00 R$3,50   R$1,38 R$2,40      R$2,15

32 Óculos proteção
p/instrução R$13,00 R$15,00 R$15,00 R$79,78  R$161,93   R$31,82     
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33 Abafadores de ruído
instrução

R$32,00 R$36,00 R$35,00 R$50,95  R$19,47 R$30,00 R$24,50    R$31,99   

 

Tabela 5 - Tabela com os valores de Média, Mediana, menor valor entre média e Mediana e Valor total da compra para cada item

ÍTEM DESCRIÇÃO MÉDIANA MÉDIA Menor dos
dois QTDD Total entre os

menores
 

 

1 Assento para Rapel R$350,00 R$434,42 R$350,00 140 R$49.000,00  

2 Freio Oito R$77,60 R$78,73 R$77,60 70 R$5.432,00  

3 Mosquetão com trava R$74,00 R$72,21 R$72,21 170 R$12.275,70  

4 Mosquetão oval simétrico aço inox R$118,92 R$121,96 R$118,92 35 R$4.162,20  

5 Mosquetão magnético R$190,00 R$234,13 R$190,00 100 R$19.000,00  

6 Malha rápida oval de aço R$39,62 R$46,16 R$39,62 15 R$594,30  

7 Blocante Descensor R$700,00 R$762,23 R$700,00 7 R$4.900,00  

8 Corda de 11 mm R$36,50 R$31,25 R$31,25 2000 R$62.500,00  

9 Corda de 12,5 mm R$15,00 R$15,33 R$15,00 400 R$6.000,00  

10 Cordele 7 mm R$7,47 R$7,61 R$7,47 700 R$5.229,00  

11 Fita tubular R$12,00 R$20,51 R$12,00 400 R$4.800,00  

12 Lanyard ajustável R$560,00 R$560,00 R$560,00 65 R$36.400,00  

13 Lanyard fixa R$420,00 R$456,40 R$420,00 60 R$25.200,00  

14 Luva de couro R$350,00 R$350,00 R$350,00 255 R$89.250,00  

15 Borracha string R$15,00 R$15,50 R$15,00 100 R$1.500,00  

16 Facão 12" R$154,00 R$147,75 R$147,75 10 R$1.477,50  

17 Capacete para rapel R$299,00 R$308,60 R$299,00 35 R$10.465,00  

18 Balaclava anti chama R$280,00 R$276,67 R$276,67 50 R$13.833,50  

19 Luva Hidrocarbureta R$156,00 R$157,00 R$156,00 30 R$4.680,00  

20 Óculos Proteção Abastecimento R$51,50 R$76,23 R$51,50 30 R$1.545,00  

21 Joelheira R$284,50 R$231,75 R$231,75 470 R$108.922,50  

22 Cotoveleira R$173,50 R$143,50 R$143,50 470 R$67.445,00  

23 Torniquete R$140,00 R$140,00 R$140,00 20 R$2.800,00  

24 Abafadores de ruído R$100,00 R$103,33 R$100,00 100 R$10.000,00  

25 Cinto de resgate SLING R$4.100,00 R$4.300,00 R$4.100,00 3 R$12.300,00  

26 Polia dupla oscilante paralela R$430,00 R$394,89 R$394,89 5 R$1.974,45  

27 Trava quedas R$720,00 R$750,00 R$720,00 5 R$3.600,00
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28 Cadeira 5 pontos R$980,00 R$1.020,00 R$980,00 5 R$4.900,00  

29 Talabarte Duplo R$490,00 R$510,00 R$490,00 5 R$2.450,00  

30 Lanterna Tática R$295,00 R$294,99 R$294,99 1030 R$303.839,70  

31 Protetor Auditivo Plug R$2,95 R$3,24 R$2,95 2070 R$6.106,50  

32 Óculos proteção p/instrução R$23,41 R$52,76 R$23,41 350 R$8.193,50  

33 Abafadores de ruído instrução R$32,00 R$32,49 R$32,00 350 R$11.200,00  

VALOR TOTAL: R$ 901.975,85  

 

5.5 De acordo com a tabela de orçamentos acima, o menor valor total para a compra será de R$ 901.975,85.

5.6 Foram incluídos preços do Painel de Mapa de Preços de Nota Fiscal Eletrônica do Distrito Federal, exigência está prevista no Decreto 39.453 de 14 de novembro
de 2018. A pesquisa foi incluída, contando anexa a este TR. Entretanto, conforme explicado no TR, apenas 06 (seis) itens foram encontrados na pesquisa. Desses
seis itens, apenas 02 (dois) tiveram seus preços validados, tendo em vista que os preços dos outros itens ficaram muito abaixo dos valores de mercado pesquisados,
conforme tabela abaixo.

ITENS PESQUISADOS

VALOR DO PAINEL
DE MAPA DE
PREÇOS DE NF
GDF

VALOR DA MÉDIA DE
PREÇOS
PESQUISADOS NO
MERCADO

DIFERENÇA EM %

20 - Óculos Proteção
Abastecimento R$ 5,40 R$ 76,23 93% abaixo da média

30 – Lanterna tática R$ 51,03 R$ 294,99 82% abaixo da média

32 – Óculos de proteção
instrução R$ 7,16 R$ 52,76 86% abaixo da média

33 – Abafador de ruído para
instrução R$ 8,34 R$ 32,49 74% abaixo da média

 

5.7 Sendo assim, os itens 20, 30, 32 e 33 �veram seus valores encontrados no Painel de Mapa de Preços de Nota Fiscal Eletrônica do Distrito Federal
considerados inexequíveis, tendo em vista estarem bem abaixo da média dos preços pra�cados no mercado atual, conforme pesquisa feita e anexa neste TR.

5.8 Já os itens 07 – Blocante Descensor e item 31 – Protetor audi�vo �po plug, �veram seus preços contabilizados e fazem parte da planilha de preços.

                                                                                            

Confirmo que os orçamentos enviados (Anexos Neste Termo de Referência), foram devidamente conferidos por mim e são verdadeiros, conforme
rubrica/assinatura em cada um deles.

 

_____________________________________________

DANIEL BRUNO ALVES SANTANA – CAP QOPM

Mat. 50.819/5 - Responsável pela elaboração do Termo de Referência

 

 

6 – CRONOGRAMA

6.1 Apresentação da Amostra Em até 15 (Quinze) dias úteis contados a partir da convocação. (Item 9.6)

6.2 Parecer de aceitação da Amostra 15 (quinze) dias úteis, contatos a partir do primeiro dia útil após o recebimento da amostra (Item 9

6.3 Entrega e recebimento provisório
30 (trinta) dias úteis a contar da solicitação da PMDF (Item 8.2)

(Na solicitação deverá constar o número e a data do empenho)

6.4 Recebimento definitivo Até 30 dias úteis após o Recebimento Provisório
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6.5 As amostras serão analisadas em conjunto pelas unidades requisitantes em reunião marcada para o dia da apresentação. A entrega será parcelada.

             

7 – LOCAL DE ENTREGA

 

7.1 Os equipamentos, acessórios e materiais deverão ser entregues na Seção de Suprimentos/PMDF – Setor Policial Sul, SAISO, Área Especial Nº 04, SEÇÃO DE
SUPRIMENTOS/PMDF, BRASÍLIA-DF, fone: 3910-1395 ou em outro local da Corporação, determinado pelo contratante, no horário de expediente administra�vo
da PMDF, das 13h00 às 19h00, devendo a entrega se dar de forma completa, conforme quan�dade solicitada.

 

8 – PRAZO DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

 

8.1 O objeto deste Termo de Referência será recebido conforme estabelece o ar�go 73 da Lei 8.666/93, pelo representante da Contratante, ou seu subs�tuto,
nomeados mediante Portaria pelo Chefe do Departamento de Logís�ca e Finanças da PMDF (DLF).

 

8.2 O procedimento de recebimento defini�vo do objeto estará concluído após a verificação da conformidade do material com a especificação listada no
presente termo, sobretudo quanto às normas detalhadas, com posterior emissão do Termo de recebimento defini�vo e respec�vo Atestado da nota fiscal.

 

8.3 O prazo máximo para a entrega dos objetos será de 30 (Trinta) dias úteis (Item 6.3) a contar da solicitação da PMDF.

 

9 – APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA

 

9.1 A Polícia Militar do Distrito Federal, por meio do Pregoeiro responsável pelo processo licitatório, solicitará à empresa classificada no certame:

9.2 Será solicitado à licitante classificada em primeiro lugar a apresentação de 01 (uma) amostra dos objetos abaixo indicados, de acordo com as especificações
técnicas exigidas neste Termo de Referência, sem ônus para a Administração Pública, para efeito de controle de qualidade e conformidade com o exigido no
certame. A(s) empresa(s) classificada(s) terá(ão) o prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentar as seguintes amostras.

ITEM
ITEM QUE SERÃO
SOLICITADOS
AMOSTRA

TESTE A SER REALIZADO

1 Assento para Rapel

Servidor irá colocar o equipamento e verificar se ficará ajustado no corpo de
maneira segura. Verificará se possui ajuste rápido. Será simulado operação
de rapel para verificar se o assento permanece seguro nas pernas. Assento
deve se ajustar ao corpo perfeitamente e não pode alterar sua posição na
cintura e pernas durante a simulação de rapel.

5 Mosquetão com trava
magnética

Será verificado se o equipamento abre e fecha com segurança no assento
para rapel. A abertura e fechamento deverá ocorrer com dois movimentos
apenas.

12 Lanyard Ajustável
Será verificado se com os ajustes, o operador aerotático, na aeronave,
consegue se movimentar de um lado para outro e verificar áreas externas do
helicóptero.

14 Luvas para Rapel

Será simulado operação de rapel e verificado a flexibilidade, baixa retração
e o aquecimento durante a operação. Será verificado se o reforço da luva
cobre toda a área dos dedos. Se a malha do dorso é perfurada. Se a ponta dos
dedos é coberta para maior proteção.  Se possui local para conexão de um
mosquetão.

17 Capacete de rapel
Será verificado se o equipamento se ajusta à cabeça de maneira confortável.
Se possui suporte para lanterna. Presilha da jugular de engate rápido. Peso
não pode passar do previsto na especificação: 380 gramas.

21 Joelheira

Será testada em simulação de operação de rapel e transporte de equipes
táticas na aeronave. Deve possuir flexibilidade e manter o conforto na
operação. Possuir cintas ajustáveis por velcro e presilhas de polímero na cor
do equipamento. Possuir indicação de lados certos.

22 Cotoveleira

Será testada em simulação de operação de rapel e transporte de equipes
táticas na aeronave. Deve possuir flexibilidade e manter o conforto na
operação. Possuir cintas ajustáveis por velcro e presilhas de polímero na cor
do equipamento. Possuir indicação de lados certos.

20 Óculos de Proteção para
abastecimento

Será verificado se possui fendas de ventilação. Se é compatível com a
utilização de outros óculos. Se é incolor.

24 Abafador de ruído para
uso em aeronave

Deverá possuir formato anatômico. Conseguir ouvir sons normais.
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9.3 A análise será realizada por comissão constituída dentre policiais das Unidades contempladas pela aquisição, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis,
contatos a partir do primeiro dia útil após o recebimento da amostra;

9.4 O não atendimento à convocação para apresentação de amostra implicará na desclassificação do licitante para o bem;

9.5 As amostras deverão ser acompanhadas das fichas técnicas, manuais e eventuais termos de análise técnica e certificados do INMETRO, CE e UIAA –
International Climbing and Mountaineering Federation, se aplicável, preferencialmente redigidos em língua portuguesa. As amostras serão apresentadas nas
dependências da PMDF.

9.6 A licitante convocada nos termos do item anterior, deverá encaminhar as amostras à Seção de Procedimentos Licitatórios – SPL/PMDF, localizada no SAISO –
Setor Policial Sul – Área Especial n° 04 – Anexo do QCG – Asa Sul – Brasília/DF – CEP 70.610-200, Telefone (61) 3190-5555/56/57/59/60, em até 15 (quinze)
dias úteis contados a partir da convocação, sob pena de ser desclassificada do certame, com a seguinte identificação:

À Polícia Militar do Distrito Federal

Seção de Procedimentos Licitatórios – SPL da Diretoria de Apoio Logístico e
Finanças – DALF. Ao (À) Sr(a) Pregoeiro responsável pelo Pregão Eletrônico n° __/
2019.

Amostra referente ao item ____. Licitante:___________. CNPJ:_________

 

9.7 Após o recebimento das amostras, a SPL/PMDF encaminhará a amostra e os eventuais documentos apresentados para a comissão, que deverá, em até 15
(quinze) dias úteis contatos a partir do primeiro dia útil após o recebimento da amostra, enviar parecer à SPL, contendo termo de aceitação ou recusa da amostra;

9.8 No caso de aprovação, a PMDF fará a retenção das amostras ou das suas embalagens utilizadas, até que haja o efetivo fornecimento, momento em que se
verificará a autenticidade dos objetos entregues em relação aos analisados, bem como a devolução das amostras retidas, ou das suas embalagens utilizadas;

9.9 Em caso de aprovação das amostras e integridade do produto, as amostras serão compensadas no quantitativo total adquirido;

9.10 No caso de reprovação, a PMDF disponibilizará à(s) licitante(s) as amostras analisadas ou as suas embalagens utilizadas, com relatório de não conformidade, e
dará novo prazo de 20 dias corridos para a apresentação de novas amostras compatíveis com as descrições deste TR. Em caso de nova reprovação, será convocada a
empresa que ficou em segundo lugar, para a qual será dada as mesmas oportunidades e assim sucessivamente;

9.11 No caso de não haver entrega das amostras, ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou houver rejeição quanto às especificações
previstas neste Termo de Referência, conforme parecer das análises previstas, a proposta do concorrente será desclassificada;

9.12 Em caso de desclassificação do(s) objeto(s) do(s) autor(es) da(s) melhor(es) proposta(s) de fornecimento, a PMDF realizará automaticamente a análise da(s)
amostra(s) do(s) fornecedor(es) subsequente(s) melhor(es) classificado(s), sucessivamente. Se não houver aprovação subsequente, por ordem de classificação, na
quantidade de licitantes que assim entenda necessária, até a aprovação dos objetos que atendam às necessidades;

9.13 As amostras serão submetidas à atividade de altura, aérea e terrestre executada na Corporação, constituindo critérios para a análise de amostra todos os
requisitos e justificativas apresentadas no Anexo A. Os critérios da avaliação pelo uso profissional do equipamento abarcarão itens referentes à restrição e
durabilidade do material para o uso policial, conforto, resistência na atividade, segurança e compatibilidade com os demais equipamentos e armas policiais.

9.14 Todas as características poderão ser atestadas por meio de testes em laboratórios, centro de testes ou universidades, ao critério da Polícia Militar do Distrito
Federal, em qualquer tempo durante a vigência da garantia, onde será selecionado um item, de forma aleatória, do lote entregue, estando a contratada obrigada a
comprovar todas as características, sujeita ainda às penalidades administrativas em caso de discrepância a qualquer das exigências relacionadas.

 

10 – GARANTIA

 

10.1 O objeto deverá ter garan�a mínima da contratada de 12 (doze) meses ou a garan�a do fabricante, a que for maior, contra quaisquer defeitos de fabricação
e costura, a par�r da data de entrega defini�va.

10.2 A empresa contratada deverá fornecer um Termo de Garan�a para cada material fornecido, para solução de eventuais discrepâncias observadas na
u�lização do objeto;

10.3 A cobertura da garan�a por parte do fabricante está limitada ao que constar no Termo de garan�a ou equivalente dos produtos, não conflitando com o
Código de Defesa do Consumidor;

10.4 A PMDF recusará a receber qualquer objeto que esteja com a qualidade comprome�da.

 

11 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 

11.1 Cons�tuem obrigações a serem observadas pela empresa contratada:

            11.2 Entregar o objeto em conformidades qualita�vas, quan�ta�vas e no prazo estabelecido, com o devido termo de garan�a do produto ou equivalente,
conforme prescreve o art. 50 e seu parágrafo único da Lei Federal nº 8.078/90, devendo o objeto estar em perfeita sintonia com todas as exigências e
especificações técnicas deste Termo de Referência;

            11.3 A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou subs�tuir, às expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da fabricação ou materiais empregados;

            11.4 A contratada deverá realizar a reposição dos produtos que apresentarem defeito durante o prazo de vigência da garan�a no prazo máximo de 30
(trinta) dias úteis;

            11.5 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, inclusive aquelas com deslocamento dos
técnicos, consertos, seguro, enquanto perdurar a vigência da garan�a oferecida pela Contratada, independente de previsão estabelecida no manual de garan�a
do fabricante;

            11.6 Manter, durante toda a vigência das obrigações, em compa�bilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas.



23/07/2019 SEI/GDF - 25435529 - Edital de Licitação

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=30229541&infra_sist… 20/31

            11.7 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, por sua culpa ou dolo durante o cumprimento das obrigações,
não eximindo sua responsabilidade com a fiscalização ou o acompanhamento porventura efetuado pela PMDF.

            11.8 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução das obrigações, inclusive, com pessoal
u�lizado na execução do objeto, que não terá qualquer vínculo emprega�cio com a PMDF.

            11.9 Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser ví�mas os seus empregados ou preposto quando em serviço, por tudo quanto às leis
trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e demais exigências legais para o exercício das a�vidades.

            11.10 Garan�r que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da PMDF, não eximirá a Contratada de total responsabilidade quanto ao
cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes.

            11.11 Manter um representante em contato direto e constante com a PMDF, durante a execução das obrigações, bem como indicar o responsável para
acionamentos referentes aos Termos de Garan�a.

            11.12 Colocar à disposição da PMDF todos os meios e recursos quanto ao emprego do equipamento, como manuais, regulamentos e vídeo-aulas, se
aplicáveis, ainda que fornecidos pelo fabricante, todos redigidos e apresentados em língua oficial brasileira, de acordo com o ar�go 31 do Código de Defesa do
Consumidor.

            11.13 Cumprir, às suas expensas, todas as cláusulas contratuais que definam as suas obrigações.

            11.14 Em nenhuma hipótese poderá veicular publicidade acerca do objeto adquirido pela PMDF, sem autorização prévia e expressa da Ins�tuição.

            11.15 Obedecer, conforme o caso, os dispostos no ar�go 55, III e ar�go 69 da lei nº 8.666/93, além dos ar�gos 12, 13, 18 e 26 do Código de Defesa do
Consumidor, respondendo por todos os vícios e danos não verificados no recebimento provisório.

            11.16 Responsabilizar-se civil, administra�va e penalmente por eventuais ações administra�vas ou judiciais referentes à u�lização de marca, símbolo ou
outro bem de natureza cien�fica protegida por direitos autorais.

           

12 – FISCALIZAÇÃO

 

12.1 Serão designados para o acompanhamento e fiscalização da execução do Contrato, conforme prevê o Art. 67 e 82 da Lei nº 8.666/93, nos termos
estabelecidos na Portaria PMDF n.º 728/2010, não eximindo, contudo, a contratada de eventuais responsabilidades não apontadas no decurso da execução do
contrato, os seguintes policiais militares:

FUNÇÃO POSTO NOME MATRÍCULA

Presidente CAP QOPM RONAN BARROS SAKAYO 177.011/X

1º Membro CAP QOPM GUILHERME GONÇALVES DOS SANTOS 730.935/X

2º Membro CB QOPM RICARDO A. DA SILVA PEREIRA 195.709/0

 

12.2 Desta feita, os policiais relacionados exercerão ainda os papéis de prepostos do processo até a competente nomeação para fins de fiscalização, através dos
contatos abaixo descritos:

Seção de Projetos, Contratos e Convênios do BAVOP

End.: SRIA Área Especial n° 10 Bloco B Guará II/DF, CEP 71.070-701.

Tel.: (61) 3190-7960 / 7961

Email: projetos.bavop@gmail.com / bavop.pmdf@gmail.com

 

13 – DISPOSIÇÕES GERAIS/ INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 

            13.1 Eventuais questões não definidas no presente termo serão sanadas pelos Comandantes das Unidades contempladas com a aquisição, à luz da
legislação vigente, ouvido o Chefe do Departamento de Logís�ca e Finanças da PMDF.

 

Guará/DF 04 de Junho de 2019.

_________________________________________________

DANIEL BRUNO ALVES SANTANA – CAP QOPM

Mat. 50.819/5 - Autor do Termo de Referência

Danielbas100@gmail.com

Fone: 3190-7936/99693-9629

 

ANEXO A – ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

 

Item Especificação técnicas Justificativa da utilização.

1 Assento para Rapel: Cadeirinha com costura com Padrão
Eletrônico de Qualidade com ajuste rápido. Peso aproximado da
cadeirinha de até 500g. Ser feita com fivelas de aço inox, para

Devido às várias operações que
envolvem as atividades de altura
realizadas pela polícia militar e a

mailto:projetos.bavop@gmail.com
mailto:bavop.pmdf@gmail.com
mailto:Danielbas100@gmail.com
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evitar oxidação. Possuir 2 racks porta equipamentos e elástico para
evitar que o ajuste das pernas desça durante operação.
Ser totalmente ajustável, tanto na cintura quanto nas pernas,
compatível com usuários desde P até tamanho G – Cintura: de 50 a
118 cm e pernas de 30 a 74 cm. Feita em poliuretano.
Estofamentos em tecido transpirável. Certificados UIAA. Cor:
preta. Equipamento feito para uso em rapel. Marca Conquista,
Climbing Tecnology - CT ou similar.

longa duração das operações, a
cadeirinha deve ser rápida e simples
de vestir e de usar. Deve trazer o
maior conforto na área da cintura e
coluna reduzindo, assim, o desgaste
físico do policial. Uso pelas equipes
do BOPE, Tripulantes das aeronaves,
BPMA, DITEL, para trabalhos nas
antenas, e outras Unidades citadas no
processo.

2

Freio 8 : Em alumínio polido, com resistência de 40kN, para corda
de 9 a 12,5mm, com medidas de 146mm de altura, 76mm de
largura, orifício maior com 51mm, orifício menor com 21mm,
peso 125gr. Certificado UIAA. Cor: preta. Modelo Alpen Pass,
Climbing Tecnology - CT ou similar.

O Freio Oito é utilizado para
assegurar o bloqueio manual em
descidas em altura com cordas.
Equipamento obrigatória para se
realizar o Rapel.

3

Mosquetão com trava: Para usos em Rapel. Em forma de pêra
(HMS) permitindo grande abertura da porta. Com rosca que
impede a abertura acidental. Abertura em dois movimentos, com
um quarto de volta e pressionando para dentro. Reforçado e de uso
universal. Duralumínio. Especificações: 28 KN Longitudinal ou
superior e 08 Kn lateral ou superior, peso aproximado: 86g.
Certificado pela UIAA. Cor preta. Modelo Alpen Pass, Climbing
Tecnology - CT ou similar.

É um equipamento típico de uso em
atividades que utilizam cabos (cordas)
como item de segurança, como
escalada e atividades em altura.
Mosquetões com rosca servem para
ancoragem nos momentos em que se é
indispensável máxima atenção por
parte do policial. Por ser de alumínio e
ter peso reduzido, é o equipamento
utilizado na farda do operador.

4

Mosquetão Oval simétrico de aço INOX: para uso em Escalada,
Rapel, resgate, ancoragem, com trava rosca; resistência mínima ↔
25kN, medidas 108mm de altura, 59mm de largura e abertura de
20 mm. Peso 185g. Normas EN 362 e CE 0639. Modelo Alpen
Pass, CT ou similar.

Mesmo justificativa do item 03. Como
é feito de aço, é mais pesado. É
utilizado para ficar fixo nas
ancoragens dos sistemas de descida.
Seja em pontos fixos, seja nas
aeronaves.

5

Mosquetão com trava magnética: Para uso em atividades de
altura como rapel. Mosquetão tipo HMS. Permite grande abertura
da porta, reforçado e de uso universal. Feito em duralumínio.
Especificações: 22KN ou superior. Peso máximo de 86g.
Certificação UIAA. Cor preta. Marca Black Diamond, Climbing
Tecnology - CT ou similar.

Mesmo justificativa do item 03. A
diferença reside na maior facilidade
de ser aberto. Permite ao operador se
desclipar mais rápido do cabo ou da
ancoragem. Ideal para operações
policiais.

6

Malha Rápida Oval: Formato grande oval em aço inox. Abertura
mínima de 10 mm.  entre 06 a 07mm de diâmetro, com largura
externa de até 79mm e interno de até 65mm, largura interna de até
20mm, tamanho da rosca de até 28mm, peso de 61,5gr, carga de
trabalho mínima de 30KN. Normas CE e UIAA.

Utilizado para fixar ancoragens em
sistemas de segurança para descidas
de rapel.

7

Descensor Autoblocante: possui duas polias fixas para corda de
10mm a 12mm de diâmetro. Forjado em alumínio com polias em
aço inoxidável com acabamento anodizado preto. Medidas de
125mm de altura, 71mm de largura com 3 orifícios inferiores de
19mm. Peso de 390gr. Atende as normas CE 0123, EN 15151, EN
341 classe “A”. EN 892. Marca Black Diamond, Climbing
Tecnology - CT ou similar.

Utilizado para manter a segurança
durante descidas de rapel, nas quais a
necessidade de interromper a descida
para efetuar trabalhos, seja de
salvamentos, seja outros quaisquer.

8

Corda de 11,0mm: Cor Preta. Corda tipo semi-estática em
aramida. Capa em Aramida trançada e alma em poliamida. Bitola
de 11,1mm sob 10kg. Resistência de 3600 daN ou mais.
Resistência na ruptura com freio oito de 1500 daN ou mais. Força
de choque de 570 daN. Garantido o mínimo de 05 quedas sem
ruptura. Elasticidade de 50 kg até 150 kg. Estiramento estático de
3,2 %. Peso de até 75gramas por metro. Flexibilidade ao nó 0,95.
Retração a água de 1,8 %. Resistência a mais de 400 grau antes da
degradação. Norma CE 0082/038/160/12/07/0431, APAVE, EN
1891, ISO 9001. 

Corda a ser utilizada pelas unidades
para realização de diversos trabalhos
em altura. Tamanho padrão já
utilizado nas áreas aéreas da PMDF –
CPAER.

9

Corda de 12,5 mm: Cor preta. Semi estática. Em poliamida
trançada, 40 fusos. Bitola de 12,5mm. Resistência 4150 daN ou
mais. Resistência na ruptura com freio oito 3086 daN ou mais.
Percentual entre a massa e o metro da capa 40 %. Elasticidade de
50 kg até 150 kg: 2,00 %, bitola sob 10 kg igual a 12,2 mm, peso
97 gr./metro ou menos. Flexibilidade ao nó 0,83, retração a água
de 3,50 %. Deslizamento da capa < 20 mm + 10(D-9mm)1mm,
norma CE, EN 1891, ISO 9001 

Corda apropriada para unidades de
salvamento por ter maior diâmetro e
resistência. Permiti a tração de cargas,
a fixação de objetos ou a segurança de
pessoas durante a prática de escalada e
o rapel, ou ainda em trabalhos em
altura. Usadas para fazer a descida.
Ideal para todos os tipos de operações
realizadas pela PMDF, pois tem uma
resistência maior a todos os tipos de
ambientes.
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10 Cordelete de 7mm: Cor preta. Confeccionado em poliamida,
destinada ao trabalho de resgate, com resistência mínima de
12KN, peso aproximado de 31gr/m, certificações CE0333, UIAA,
EN564 e ISSO.

Cordelete para fazer cadeiras de
resgate, segurança dos tripulantes
durante as operações, amarrações para
desembarque de equipes táticas da
aeronave.

11

Fita Tubular: Em poliéster, de 26mm. Carga de ruptura de 22KN
ou mais. (dupla costurada), 19kN (dupla amarrada) e 15kN
(simples), na cor preto/amarelo. Peso de 35 gr/m, bobinas de 100
metros. Normas CE 0083 e EN565. Cor preta

São fitas de trama extremamente
resistente, e que se assemelham a uma
corda sem a alma, ou seja, só a capa.
Por isso são mais flexíveis e menos
volumosas. É um item de segurança
individual em técnicas verticais. São
utilizadas para se fazer ancoragens,
por resistirem bastante e serem mais
confiáveis.

12

Lanyard Ajustável: Confeccionado em fita de resistência superior
que 18KN, com fivela com mosquetões em ambos os lados,
lanyard tem uma fita de comprimento ajustável de até 1 metro de
largura possibilitando o ajuste usando um sistema de travamento
ajustável. Possuir duas fivelas, entre elas uma retrátil e outra de
fita ajustável. Deve possuir absorvedor de cordas para maior
segurança. Os mosquetões devem ter força de ruptura maior que
29KN e pesando no máximo 125 gramas em ambos os lados.
Devem atender a norma EN 12275:1998 e EN 362:2004.

É a segurança principal do tripulante e
possibilita a regulagem da distância
entre a pessoa e o ponto de
ancoragem. Torna mais operacional o
serviço do tripulante, pois lhe dá mais
mobilidade para as operações e
treinamentos, no embarque e no
desembarque durante as atividades
policiais.

13

Lanyard Fixo: Confeccionado em fita retrátil de resistência
superior a 18KN, o seu tamanho não deve ser maior que 30 cm de
comprimento, deve possuir um sistema de travamento rápido em
uma das extremidades e um mosquetão de ajuste rápido na outra
extremidade com carga de ruptura superior que 29KN e pesando
no máximo 125gramas em ambos os lados. Devem atender a
norma EN 12275:1998 e EN 362:2004. Marca Black Diamond,
Alpen Pass, Petzl ou similar.

É a segurança principal do tripulante e
possibilita a regulagem da distância
entre a pessoa e o ponto de
ancoragem. Torna mais operacional o
serviço do tripulante, pois lhe dá mais
mobilidade para as operações e
treinamentos, no embarque e no
desembarque durante as atividades
policiais.

14

Luva para Rapel:  A palma e a área de tato dos dedos da luva
deverão ser em couro caprino liso para dar maior flexibilidade e
baixa retração; na palma deverá ter uma camada de reforço em
couro bovino camurça de 1,4mm de espessura com tratamento
anti-aquecimento em formato anatômico cobrindo a palma, o
polegar e as falanges proximais dos dedos indicador ao anelar; o
reforço deverá cobrir toda área de contato com a corda na palma
com contornos que otimizem o contato com a corda durante a
pegada, incluindo a lateral interna entre o polegar e o dorso; todas
as costuras da luva deverão ser em polietileno de alta tenacidade
resistente a abrasão; o dorso da luva deverá ser em tecido de malha
perfurada que ofereça conforto, flexibilidade e respiração; as
pontas dos dedos deverão ser cobertas pelo mesmo couro caprino
da palma; o punho deverá ser em Neoprene com aba de ajuste
elástica com velcro. O punho deverá possuir um orifício na parte
interna para conexão de um mosquetão; deverá possuir forro
interno na região do reforço; a luva deverá possuir a Certificação
da Norma EN 388 com os seguintes níveis de desempenho: Luva:
resistência à abrasão nível 2, resistência ao Corte nível 1,
resistência ao rasgo nível 2, resistência à perfuração nível 1.
Reforço: resistência à abrasão nível 4, resistência ao Corte nível 1,
resistência ao rasgo nível 4, resistência à perfuração nível 4.

Para a proteção da mão do praticante
de atividade de altura (rapel) contra
queimaduras ao haver fricção com a
corda. Serve também para dar mais
atrito na hora de reduzir a velocidade
da descida.

15
Borracha String: Em 8 (corda de borracha fixadora) para cordas
de 09 a 11mm e fita de 18 a 22 mm, impedindo a rotação acidental
durante a utilização em anel de fita ou costura expressa. Cor preta.

É um pequeno objeto em borracha que
trava a fita tubular ao mosquetão.
Evita que haja desprendimento entre o
mosquetão e a fita tubular, que é a
segurança pessoal que o tripulante
utiliza em operação e treinamentos.

16

Facão: Tipo esporte outdoor de 12 polegadas, de lâmina em aço
inox, cabo em polipropileno preto, bainha em nylon impermeável
com acabamento emborrachado, com fixação para prender ao cinto
e nylon para amarrar na perna.  Comprimento 475mm, largura
69mm, altura 31mm.

Utilizados pela tripulação para o
enfrentamento de emergências que
necessitam do alijamento dos cabos e
pelas equipes de apoio em solo da
aeronave para confecção de área de
pouso em locais de difícil acesso.
Utilizado em casos extremos para
cortar cabos presos a aeronave,
resgates e ocorrências policiais com
utilização da aeronave.

17 Capacete de rapel: Para trabalho e resgate em altura. Casco
confeccionado em polipropileno. Tamanho universal. Suspensão
tipo cremalheira ajustável para contorno, altura da cabeça e nuca

É a proteção da cabeça do operador
para treinamento do tripulante,
escalada e trabalhos em altura, rapel e
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de 53 a 63 cm. Composto de fitas de suspensão em poliéster
resistente com proteção frontal (testa) de espuma injetada. Deve
possuir suporte para lanterna. Jugular tipo engate rápido com
regulagem para frente e para trás com resistência de 50 DaN.
Possui orifícios laterais para ventilação com grade de proteção.
Sem acessórios com peso de 380 gr. Conforme certificação da
OCP. Possui UIAA-CE e EN 12492. Marca Black Diamond,
Climb Tecnolog - CT ou similar.

operações de resgate. Deve possuir
suporte para lanterna e suporte para
protetor facial e auricular. Com
sistema de ventilação e ajuste de
tamanho através de catraca.

18

Balaclava anti Chama: Balaclava confeccionado em
polycrinolitrilo oxydado, tipo “ninja” com uma só abertura na
face, na região dos olhos e acima do nariz. Fornece proteção
superior de calor, flash e fogo na região da cabeça e no pescoço,
costurado por fios de meta-aramida, com resistência a raios
ultravioleta e com Infravermelho não refletivo. Em conformidade
com a CAL-OSHA (Division of Occupational Safety and Health).

EPI para tripulação e apoio solo nos
abastecimentos das aeronaves e nos
combates contra incêndio estrutural,
bem como outras utilidades que
exigem proteção contra incêndio,
calor radiante e arco elétrico.

 

19

Luva hidrocarbonetas: Luva para uso em manipulações de peças
cortantes, oleosas e combustíveis, para trabalho com materiais
rígidos, cortantes, vidros e abastecimento de veículos. Luva deve
ser confeccionada em fios de polyamida de alta tenacidade. Deve
ter uma proteção contra projeções liquidas e bactérias.  Deve estar
de acordo com a norma EN388.

EPI para tripulação e apoio solo nos
abastecimentos das aeronaves e no
manuseio dos líquidos inflamáveis,
bem como outras utilidades que
exigem proteção da mão contra
substâncias oleosa e química.

20

Óculos de proteção para abastecimento: 3M Sobreposição,
hastes injetadas do mesmo material da lente, com fendas de
ventilação na lateral. Incolor e anti risco. Compatível para uso
sobreposto à maioria dos modelos de óculos de grau.
Desempenho: Atende a norma ANSI Z87.1:2003. Aprovados para
proteção aos olhos contra impactos de partículas volantes Filtram
99,9% de dos raios UVA e UVB.

EPI para tripulação e apoio solo nos
abastecimentos das aeronaves e no
manuseio dos líquidos inflamáveis,
bem como outras utilidades que
exigem proteção dos olhos contra
substâncias líquidas, oleosa e química.
Será utilizado pelos alunos dos cursos
de formação da PMDF durante as
instruções de tiro no estande para
evitar que partículas atinjam os olhos
durante os treinamentos.

21

Joelheira: Cor Preta. Deve ser construída em nylon 600,
acolchoadas em espuma de células fechadas, tendo tecido
confortável na parte interna, costurados em nylon de alto
desempenho. Deve possuir plataforma em polímero moldadas por
injeção em bi-componente, plataforma rígida, extremamente
resistente. Ter nas laterais um polímero flexível para permitir o
máximo de flexibilidade nos movimentos para aumentar o
conforto. A plataforma deve ser fixada na espuma através de
rebites de latão anodizado na cor da joelheira. Oferecer também
resistência a choque. Deve possui também duas cintas elásticas
ajustáveis através de velcro e presilhas de polímero na cor da
joelheira. Deve conter uma indicação de lados corretos (direito e
esquerdo). Medidas aproximadas: 200mm de largura total x
250mm de altura total.

Joelheira para uso militar. Ajuda nas
ações onde a exigência física é
extrema e necessita-se de conforto
máximo que minimize os traumas
causados pelo apoio dos joelhos e
cotovelos em piso irregular ou pela
sustentação do peso corporal por
tempo prolongado.

22

Cotoveleira: Cor Preta. Deve ser construída em nylon 600,
acolchoadas em espuma de células fechadas, tendo tecido
confortável na parte interna, costurados em nylon de alto
desempenho. Deve possuir plataforma em polímero moldadas por
injeção em bi-componente, plataforma rígida, extremamente
resistente. Ter nas laterais um polímero flexível para permitir o
máximo de flexibilidade nos movimentos para aumentar o
conforto. A plataforma deve ser fixada na espuma através rebites
de latão anodizado na cor da joelheira. Oferecer também
resistência a choque. Deve possuir também duas cintas elásticas
ajustáveis através de velcro e presilhas de polímero na cor da
cotoveleira. Deve conter uma indicação de lados corretos (direito e
esquerdo).

Medidas aproximadas: 200mm de largura total x 250mm de altura
total.

COTOVELEIRA para uso militar.
Ajuda nas ações onde a exigência
física é extrema e necessita-se de
conforto máximo que minimize os
traumas causados pelo apoio dos
joelhos e cotovelos em piso irregular
ou pela sustentação do peso corporal
por tempo prolongado.

23

Torniquete. Deve ser de pequenas dimensões para permitir que
seja transportado em colete tático. Equipamento na cor preta.
Ajustável para todos os membros do corpo.  Equipamento com
velcro para maior facilidade de uso.

A aeronave realiza operações de
resgate de vítimas dos mais diversos
tipos de acidente. Realiza também
resgate de policias que que sofreram
alguém problema durante ocorrências.
A presença de um equipamento para o
sangramento que esteja ocorrendo na
vítima durante o seu deslocamento até
o hospital pode ser a diferença para
diminuir os resultados negativos do
incidente.
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24 Protetor Auricular para uso em aeronaves: Para protegerem
audição, sem interferir na capacidade de ouvir sons normais ou
conversas. Design anatômico e filtro que fornece redução do ruído
igual ou maior que 24db. Possuir Plug de Tripla Flange. Marca
Surefire EP7 ou similar. 

O contato diuturno da tripulação com
o ruído da aeronave pode causar perda
auditiva com o passar do tempo na
operação. Os alunos dos vários cursos
de formação da PMDF usarão esses
protetores nas instruções de tiro que
serão ministradas. O equipamento visa
evitar que essa perda auditiva ocorra.

25

Cinto Sling: Cinto de resgate na Cor amarelo de alta visibilidade.
Peso de 1.500 gramas. Tamanho em diâmetro interno, quando
aberto, de 50 cm. Material: cordura 500. Fio: nylon. Anel em D:
Aço tratado e fundido a fogo com resistência de 2.200 kg ou (22
Kn) a prova de carga; Espuma: polietileno de alta densidade para
flutuação e não absorvente; Cintas e Correias: correias e cintas em
nylon preto com 50 mm, para carga mínima de 1.000 kg de força
de tensão (ruptura); Velcro: 25 mm e 50 mm da largura na cor
preto para armação do cinto; Zíper: em nylon n° 10; Limpeza:
100% lavável com água e sabão neutro. Secar a sombra

Utilizado nas aeronaves para
salvamentos aquáticos que venham a
ser necessário

26

Polia Dupla Oscilante Paralela: para cordas de até 14mm. Carga
de ruptura de 48KN. Carga de trabalho de 5KN. Três orifícios
superiores (um de 20 mm e dois de 17mm) e um orifício inferior
de 16mm, com medidas de 170mm de altura, 80mm de largura. CE
0123, EN 12278 e UIAA. Marca Black Diamond, Climbing
Tecnology - CT ou similar.

Equipamento utilizado para trabalhos
em altura. Ajuda na diminuição do
peso para subida e descida de
equipamentos. Ajuda o operador a
trabalhar com locomoção de
equipamentos na vertical.

27

Trava queda autônomo: Permite a subida e descida
acompanhado o operador sem o uso das mãos. Possuir opção de
bloqueio automático em caso de trabalho estacionado. Para cordas
de 10,5mm a 11mm. Dimensões de 68X84mm. Suportar peso de
até 100Kg. Equipamento deve pesar até 190gr.  Possuir
certificação EN 353-2/2002, EN 358/1999, EN 12841/2006-A/B e
CE 0333. Marca Black Diamond, Climbing Tecnology - CT ou
similar.

Permite a subida e descida
acompanhado o operador sem o uso
das mãos. Auxilia para que o operador
possa subir ou descer com esforço
reduzido. EPI exigido pela NR 35 das
normas do trabalho em altura.

28

Cadeira para trabalho em altura e resgate modelo
paraquedista: Com alça alcochoada. Perna loops equipadas com
laços de travamento automático com controle de circuito correto.
Cinco pontos de fixação. Reforço de fitas acolchoadas e costura
em poliamida (PA) resistente a água. Presilhas auto blocantes de
liga leve com ajuste rápido. Deve possuir quato suportes laterais
para ferramentas. Deve atender á normas EN 361/2002, EN
358/1999, EN 813/2008 e CE 1019.

Cadeira que possui apoio para grande
parte do corpo. Auxilia o operador a
se estabilizar em altura para a
realização de trabalhos e ou ajuda em
treinamentos.

29

Talabarte Duplo: Absorvedor de impacto para restrição e
retenção de quedas e movimentação em estruturas, confeccionado
em fitas duplas de poliamida de alta tenacidade de 20 mm com
marca interna sinalizadora de desgaste. Possuir anéis nas
extremidades com fita de proteção contra desgaste. Todas as
costuras feitas de forma a proporcionam grande resistência
localizada. Devido à extensão do absorvedor de queda, (ter 43 cm)
a Zona Livre de Queda permite executar trabalhos a distâncias
menores do solo. Absorvedor fechado de 12cm. Absorvedor aberto
de 43 cm. ABNT NBR 14.629/2010. ABNT NBR 15.834/2010.
Marca Black Diamond, Climbing Tecnology - CT ou similar.

 Evita que o operador se lesione em
caso de quedas de alturas elevadas.
EPI exigido pela NR 35 das normas
do trabalho em altura, para
manutenção de equipamentos nas
torres de rede da PMDF feitas pela
DITEL.

30

Lanterna Tática: Compacta e resistente a água com certificação
IP-X7 (a prova de água.). No mínimo 320 lumens de potência e
3.100 de candela. 1.5 horas de autonomia. Empunhadura com
textura antiderrapante e clip tático. Lanterna deve ser fabricada em
Alumínio com acabamento anodizado tipo II ou material superior.
Acender no modo alta intensidade permitindo um alcance de até
110m. Peso de aproximadamente 85gr. Possuir bateria
recarregável, preferencialmente com cabo USB. Comprimentos
máximos de 170mm x 25 mm x 30mm. Suportar queda de até 2
metros de altura. Já ter cabo para carregamento incluso. Possuir
manual de operação. Deve possuir certificação CE e NFPA-1971-
8.6 (2013). Acompanhada de compartimento para acoplar ao
coldre policial. Night Stick ou similar.

Para operações policiais e instruções
policiais. Policial não pode trabalhar
no período noturno sem o uso de
lanternas apropriadas. Aeronaves da
PMDF não podem fazer voos
noturnos sem lanterna abordo da
aeronave, conforme previsto no
Regulamento Brasileiro de Aviação
Civil – RBAC 91.

31

Protetor Auditivo tipo Plug: Protetor auditivo confeccionado em
espuma, tipo inserção, protetor tamanhão único, moldável a
diferentes canais auditivos, cor laranja, com cordão, feito em
polipropileno.

Protetor auditivo para ser utilizado por
policiais em instrução e equipes de
apoio solo de aeronaves.

32 Óculos de proteção para instruções: Lentes incolores, anti
embaçante e antirisco. Parte interna da armação com proteção

Óculos para proteção da visão dos
policiais e alunos em instrução.
Proteção de policiais que trabalhar
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emborrachada para vedação. Apoio nasal em silicone. Filtro de
raios ultravioleta. Marca de referência igual ou superior a 3M.

direto com aeronaves em
movimentação próximo ao solo, para
evitar que pequenos objetos sejam
arremessados aos olhos. Proteger os
olhos durante abastecimento de
aeronaves.

33

Abafadores de ruído para instruções: Abafadores em formato de
concha. Protetor auditivo constituído por duas conchas de material
plástico, moldada em uma haste flexível em forma de arco
ajustável à cabeça. Na cor preta com espuma, bordas recobertas
com almofadas de material flexível. Marca de referência igual ou
superior a 3M.

Protetor auditivo para ser utilizado por
policiais em instrução e equipes de
apoio solo de aeronaves. Por ser no
formato concha, torna-se uma
proteção a mais, além do plug
inserido.

 

[1] http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR35/NR-35-2016.pdf

 

 

ANEXO II

MODELO DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR

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

__________________________________

Local e Data

_____________________________________

[Nome do Representante Legal da Empresa]

Cargo

ANEXO III

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

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

__________________________________

Local e Data

____________________________________

Representante Legal

Cargo

 

ANEXO IV

MODELO DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

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

____________________________________

Local e Data

_____________________________________

[Nome do Representante Legal da Empresa]

Cargo

 

ANEXO V

 

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE OS REQUISITOS DO EDITAL

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

__________________________________

Local e Data

_____________________________________

[Nome do Representante Legal da Empresa]

Cargo

 

ANEXO VI

 

DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA E FATOS IMPEDITIVOS

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

 

__________________________________

Local e Data

___________________________________

[Nome do Representante Legal da Empresa]

Cargo

ANEXO VII

(SOMENTE PARA EMPRESAS COM 100 OU MAIS EMPREGADOS)

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE VAGAS PARA PNE

 

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

Local e Data

_____________________________________

[Nome do Representante Legal da Empresa]

Cargo

 

 

ANEXO VIII

 

MINUTA DE CONTRATO

 

Contrato para Aquisição de Bens pelo Distrito Federal nº ___/___ - ___, nos termos do Padrão nº 07/2002.

 

Processo nº __________________.

Cláusula Primeira – Das Partes

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

Cláusula Segunda – Do Procedimento

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

Cláusula Terceira – Do Objeto

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

Cláusula Quarta – Da Forma de Fornecimento

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

Cláusula Quinta – Do Valor

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

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

I – Unidade Orçamentária:

II – Programa de Trabalho:

III – Natureza da Despesa:

IV – Fonte de Recursos:

6.2 – O empenho inicial é de ___________ ( _________), conforme Nota de Empenho nº _____, emi�da em _______, sob o evento nº ________, na modalidade
____________.

Cláusula Sé�ma – Do Pagamento

O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, em parcela (s), mediante a
apresentação de Nota Fiscal, liquidada até ___(_____) dias de sua apresentação, devidamente atestada pelo Executor do Contrato.

Cláusula Oitava – Do Prazo de Vigência

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

Cláusula Nona – Da garan�a

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

Cláusula Décima – Da responsabilidade do Distrito Federal

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

Cláusula Décima Primeira – Das Obrigações e Responsabilidades da Contratada

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

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

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

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

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

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

Cláusula Décima Segunda – Da Alteração Contratual

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

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

Cláusula Décima Terceira – Das Penalidades

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

Cláusula Décima Quarta – Da Dissolução

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

Cláusula Décima Quinta – Da Rescisão

Parágrafo primeiro - O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no respec�vo processo, na forma prevista no Edital,
observado o disposto no art. 78 da Lei nº 8.666/93, sujeitando-se a Contratada às 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 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)

Cláusula Décima Sexta – Dos débitos para com a Fazenda Pública

Os débitos da Contratada para com o Distrito Federal, decorrentes ou não do ajuste, serão inscritos em Dívida A�va e cobrados mediante execução na forma da
legislação per�nente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato.

Cláusula Décima Sé�ma – Do Executor

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

Cláusula Décima Oitava - Da Publicação e do Registro

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

Cláusula Vigésima- Do Foro

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

Brasília, _____ de ___________ de 20___.

Pelo Distrito Federal:

Pela Contratada:

 

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

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

 

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

CAPÍTULO I

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

SEÇÃO I

Disposições Preliminares

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

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

SEÇÃO II

Das Espécies de Sanções Administra�vas

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

I - advertência;

II - multa;

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

a) para a licitante e/ou contratada através da modalidade pregão presencial ou eletrônico que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não
celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; a penalidade será aplicada por prazo não superior a 5 (cinco) anos, e a licitante e/ou contratada será
descredenciada do Sistema de Cadastro de Fornecedores, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, aplicadas e
dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta come�da; (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

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

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os mo�vos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF
de 15/08/2006, p. 1).

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

SUBSEÇÃO I

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
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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.

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

SUBSEÇÃO IV

Da Declaração de Inidoneidade

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

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

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

CAPÍTULO II

DAS DEMAIS PENALIDADES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO III

DO DIREITO DE DEFESA

Art. 9° É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, a contar da ciência da respec�va no�ficação. (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

§ 1° O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que pra�cou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis,
contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

§ 2º Na contagem dos prazos estabelecidos neste Decreto, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecu�vos,
exceto quando for explicitamente disposto em contrário. (Alteração dada pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2).

§ 3° Os prazos referidos neste ar�go só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou na en�dade. (Acréscimo dada pelo Decreto nº 26.993, publicado
no DODF de 13/07/2006, p. 2) (Parágrafo revogado pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

§ 4° Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após o exaurimento da fase recursal, a aplicação da sanção será formalizada por despacho
mo�vado, cujo extrato deverá ser publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, devendo constar: (Renumeração dada pelo Decreto nº 26.993, publicado no
DODF de 13/07/2006, p. 2).

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

II - o prazo do impedimento para licitar e contratar;

III - o fundamento legal da sanção aplicada;

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

§ 5° Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, a autoridade competente para aplicação da sanção providenciará a sua
imediata divulgação no sí�o www.fazenda.df.gov.br, inclusive para o bloqueio da senha de acesso ao Sistema de Controle e Acompanhamento de Compra e
Licitações e Registro de Preços do Distrito Federal – e-compras, e aos demais sistemas eletrônicos de contratação man�dos por órgãos ou en�dades da
Administração Pública do Distrito Federal. (Renumeração dada pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2).

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

CAPÍTULO IV

DO ASSENTAMENTO EM REGISTROS

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

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

CAPÍTULO V

DA SUJEIÇÃO A PERDAS E DANOS

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

CAPÍTULO VI

DISPOSIÇÕES FINAIS

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