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POLICIA MILITÃR

CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS N"

08/2018-PMDF, nos teÍnos do Padrão n" 04i2002-

Processo n" 054.003.066/2017.

CLÁUSULA PRXNtrETRA- Ðas Fartes

O DISTRITO FEDERAL, por meio de sua POLÍCIA MILITAR, repÏesentado por

SÉR.GIO LUIZ FERREiRA DE SOUZA, Coronel QOPM, Chefe do Ðepartamento de Logística e

Firrança, com fulcro no Decreto no 7.165/2010, no Regimento Interro aprovado pela Porlaria PMDF

n 785, de 2610612012, e com fundamentação nas Normas de Execução Orçamentária. Financeira e

Conribil do Distrito Federal c a empresa SCAN MEDICINA VETERINÁnh ¡I¡CNÓSTCA LTD,A.

doravante denominada Contratada, CNPJ n" 22.728.74910001-92, corn sede no SI{C/OAOS EA 415,

Bloco "D", Loja 59, Partc A, Ed- Pampulha, Octogonal, Brasília-DF, CEP: 70 660-049. Telefone: (61)

3256-7963,rcpresentada por JoÃo RICARDO BIELEFELD NARDOTTO, cPF n" 000.305.641 40,

CNH n" 02484229238, DETRAN/DF, na qualidade de Sócio administr ador.

CLAUSULA SEGUNDA - Do Frocedimento

O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico n" 07/2018-

PMDF (fls. 1191146), da Proposta (fl. 1 75) e da Lei n" 8.666, de 21 .06.9-1.

cLÁusuLA TER.CEIRA - Do objeto

O Contrato tem por objeto a prestação de seliços auxiliates de diagnóstico por

imagem, tipo radiologia digital, na área de Medicina Veterinária, para atetrditnento aos caninos da

Policia Militar do Distrito Fedcral, consoante especifica o Edital de Pregão Elctrônico n'07/2018 e

seus anexos (fls. I1.9/146) e a Proposta (fl. 175), que passam a integrat'o presente Termo.

CLÁUSULA QU.{RT.4 - Da Forma e Regime de Execução

4,1 - O Conrra¡o será executado de foma indireta, sob

pteço unitário, segundo o disposto nos arts. 6o a 10" da 1ei n" 8.666/93;

o regime de emprci poï
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CLAUSULÂ QUII{TA- Ðo Ýhlor

5.I - O valol total do Contrato é de R$ 60.528,00 (sessenta mi1 e quinhentos e vinte e

oito reais), conforme quadro abaixo, procedentes do Orçanento do Distrito Federal para o corrente

exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual.

5.2 - O contrato a ser firmado pode ser reajustado/repactuado depois de transcorrido i

(um) ano de sua vigência. a paftir da apresentação da proposta de preços e em conformidade coln a

legislação peninente.

5.2.1 - O crìtério de reajuste, quando couber, deverá retratar a variação cfetiva do custo

de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, aplicados quando da exccução dc

serviços não contínuos ou contínuos senl dedicaçào exclusiva de mão de obra, desde a data pretista

para a apresentação da proposta, alé, a data do adimplemcnto de cada parcela, aplicando-se c

IPCA/IBGE.

CLÁUSUI-A SEXT.A - Da Ðotação orçarnentária

6.1 - Parte da despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:':- '"-."'
I - Urridade Geslora/Orcamenl.ëna: 1'Ì0393 17 3901 :

1I - Programa de Trabalho:28845090300NR0053; '. 
....... ,..¡-,..,.1 i.{..:-,.-

III - Natureza da Despesa: 33.90.39;

IV - Fonte de Recurso: 0100000000; ' . .-,; 
-

6.2 - O empenho inicial é de RS 10,00 (dez reais), confonne Nota de Empenho no

2017NE000400, emitida em 221a512018, sob o evento n'40.1.091, na modalidade Estimativo, para

R.ailiogralia Digital, 1 (uma) posição a ser determinada de ecordo corn o caso, incluída a emissäo

de laudo por especialista, de acordo com âs normas do Colégio Brasileiro de Radio gla

Veterinária

''..,-''','/'

LLl¡ :

VâlorTotsl lirl:Ì

RS ?,896,00RS r4t ,001 56
Radìog¡afià Digitâj. I lunla) posìção a scr detemrìnada dc acotdo com o caso,

incluída a enissão de laudo por espetiaìjsta" de acotdo com as ¡ormas do

Colésio Büsileiro dc Radiologia !'crcrìnâra.

RS 4.310.00RS 45.002 96
Radiogralìa Digitâ1. posiçào adicìonal a ser deteÌminada de acordo com o caso,

incluída a emissào de iaudo por' especialista- de aco¡do com as uormas do

Colcqin Brâsilciro dc R¡dioloqia Vctcrìnári¿.

RS 212,00 RS 22.736,00
Radiogfâlia Digital para avaliaçào de Displasìa Coxofemoral, incluídos a

¡ncsiesiâ geral in¿laló¡ta c a emissào de laudo por csPecjalisu, de acordo com

as normas do Coléeio Bnsilei¡o de Radioiogia Vete¡i¡ária.
3 98

RS 232,00 RS 22.7i6,00
Radìografia Digital para araliação dc Displasìa dc Coto!clo Bilatcmf, incluidos
a anestesia geral inal¿tória e a emissão de laudo por especialista, de aco¡do com

as norma.s do Colésio Brasìleiro de Radioloqra Ýìtcrihá¡ia.
4 98

RS 2.840.00RS 142,005 2fl
^nestcsia 

ou sedaçào para rcalüação dc radiogra{ìas, caso neccssário. nos
cediûìentos em c¡aos a incluidá

RS 60.25S 00Tolal

z
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ó.3 - Parte da despesa conerá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

I - Unidade Gestora/Orçamentária: 1'70393 113901¡'

II - Programa de Trabalho: 28845090300NR0053;

III - Natureza da Despesa: 33.90.39;

IV - Fonte de Recuso: 0100000000;

6.4 - O ernpenho inicial é de RS 10,00 (dez reais), confomre Nota de Empenho n"

20i 7N80004û1, ernitida em 2210512018, sob o evento n'40.i.091. na modalidade Estiirativo, para

Ratliografìa Digital, posição adicional a ser determinada de acordo eom o caso' incluída a

emissão de laudo por especialista, de acordo com as normas do Colégio Brasileiro de Radiologia

Veterinária,

6.5 - Parte da despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

I - Unidade Gestora/Orçamentirr:.al. l7 039317 3901 ;

II - Programa de Trabalho: 28845090300NR00531

IlI - Natureza da Despesa: 3 3.90.39;

IV - Fonte de Recurso: 01 00000000;

6.ó - O empenho inicìal é de RS 10,00 (dez reais). confome Nota de Empenho n'

2017N8000402. emitida ern 2210512018, sob o evento n" 40.i.091, na modalidade Estimativo, pat'a

R.ailiografia Digital para avaliação de Displasia Coxofernoral, incluídos a anestesia geral

inalatória e a ernissão de laudo por espeeialista, de âcordo com âs normâs do Colégio Brasileirc

de Radiologia Veterinária.

6.7 -Pairle da despesa corerá à conta da seguinte Dotação O1qngntá1a:

I - Unidade Gestora/Orçamen râria: 1703931739A1; | ' 
.'' '' -: :'t 

'i

II - Ploglama de Trabalho: 28845090300NR0053: ¿ !

III - Natureza da Despesa: 33.90.39;

IV - Fonte de Recurso: 0100000000; .ì
6.8 - O empenho inicial é de RS 10,00 (dez leais), conforme Nota de Empenho rf

2017NE000403, emitída em 2710512018, sob o evento n" 40.1.091, na modalidade Estimativo, para

R.adiografia Ðigital para avaliação de Displasia ile Cotovelo tsilateral, incluídos a a¡restesia

geral inalatória e a er¡rissão de laudo por especialistâ, de acordo com as noûnâs do Colégio

Brasileiro de Radiologia Veterinária.

6.9 -Parte da despesa conerá à conta da seguinte Dotação Ûrçamentária:

I - Unidadc Gestora./Orçament itna: 1'7 0393 I 1 390 1 ;

1I - Prograrna de Tlabalho: 28845090300NR0053;

III - Natureza da Despesa: 33.90.39;

, :í..¿ii:i ¡

,\
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IV - Fonte de Recurso: 0100000000;

'a: l-

{l:. (''. -'r. íí ii:¿''!'{

.,-t> .. . ltxLít
6.10 - O empenho inicial é de R$ 10,00 (dez reais), confonnd Nóta cle Eniperìhò ri''

2017NE000404, emitida em 2Ll05l2ol8, sob o evento n' 40.1.091, na modalidade Estimativo, para

Anestesia ou sedação ¡lara realização de radiografias, easo necessál'io" nos procedimentos em

que não seja ineluída.

CLÁUSULÀ SÉT'rM-A - Do Pagamento

7.I - Pa:la efeito de pagamento, a PMDF consultará os sítios oficiais dos órgàos e

entidades emissoras das certictões a seguir relacionadas, para a veriftcação da regularidade fiscal da

Contratada:

a) Certidão de regulandade de débitos Relativos às Contribuições Previdencìárias e às

de Terceiros, expedida peia Secretaria da Receita Federal do Brasil (Decreto Federal n' 8.302/2014).

b) Certificado de Regularidade do Fundo de Gal antia por Tempo de Seniço - FGTS'

fomecìdo pela CEF - Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n." 8.036/90).

c) Cefiidão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal.

d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justrça do Trabalho,

mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT (Lei n" 12.440, deOT

de julho de 2011).

e) Prova de regularidade com a Fazenda Federal por meio da Ceftidão Conjunta de

Débitos relativos aos Ttibritos Federais e a Divida Ativa da União, expcdida pelo Minis Federal do

Brasil.

7.2 - Em havendo a impossibilidade de consulta, pela Adminishação, aos sírios oficiais

dos órgãos e entidades ernissores das citadas celtidões, o pagamento ficará condicionado à

apresentação, pela Conkatada. da comprovaçâo de sua regularidade fiscal e tr abalhista.

7.3 - O pagamenio será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a pafür d^ d^t^ de

apresentação da Nota Fisc¿l, desde que o documento de cobrança esteja em condições de triquidação

de pagainento;

7.3.1 - Passados 30 (tri¡ta) dias sem o devido pagamento por parfe da Administração,

a parcela devida será atualizada monetariamente, desde o vencilnento da obrigação atê a data do

efetivo pagamento de aco¡do com a va¡iaçào 'þro rata tempore" do IPCA.

7.4 - Nenhum pagamento será efetuado à licitante enqua¡to pendente de liquidaçäo,

qualquer obrigação que ihe for imposta, em virtude de penalìdade ou inadimplência, sem quc isso

gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou coreção monetiilia (quando for o caso).

7.5 - Caso haja multa por inadìmplemerlto contratual. será adohdo o seguinle:
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! L:a!,.1i7.5.1 - A multa será descontada do valor total do respectivo coltralo; e t.
7 .5.2 - Seo valor da rnulta for superior ao valor devido pelo foäecimento do material,

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

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

cobrada judicialmente.

7.6 - As empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, cott ctéditos 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 SiA - BRB.

Para tanto deverão apresentar o nur¡ero da conta conente e da agência em que desejan.r recebe¡ seus

créditos, de acordo com o Decreto n." 32.767 de 1710212011, publicado no DODF n" 35, pág. 3, de

18102DA71,. Ficar¡ excluídas desta regra as empfesas de out¡os estados da federação que não

mantenham filíais elou representações no DF e que vencerem o processo licitatót'io no âmbito do ÐF.

7.6.1 - Ficam excluídas desta regra:

a) os pagamentos a empresas vinculadas ou superuisionadas pela Administração

Pública federa[;

b) os pagamentos efetìtados à conta de recursos originados de acordos, convênios ou

contrâtos queJ em virtude de legislação própria. só possam ser movimentados em instihricõas

bancá¡ias indicadas nos respectivos documentos;

c) os pagamentos a empresas de outros Estados da federação que não mantenham f,rliais

el ou representações no DF e que venceram processo licltatório no âmbìto deste ente federado.

7.1 - Serà efetuada a retenção na fonte, dos trìbutos e contribuições, prevista nâ

Instrução Normativa RFB n' 1.23412012, alterada pela IN n' L244/2012.

7-7.1 - A retenção dos tributos não ser'á efetivada caso a licitante apresente junto com

suaNota Fisca.l a comprovação de que o ele é optante do Sìstema lntegrado de Pagzunento de Impostos

e Contnbuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Por¡e -SIMPLES.

7.8 - Documentos de cobrança rejeitados por erros ou incorreçòes em seu

pt'eenchimento serâo fornalmente devolvìdos à Contratada, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis

contados da data de sua apresentacão.

7.9 - Os documentos de cobrança, escoimados das causas que motivalam a rejeiçào'

deverão ser reapresent¿dos num prazo máximo de 02 (dois) dias úteis.

7- 10 - Em caso de rejeição da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorreções, o

prazo de pagamento passará a ser contado a partir da data de sua reaprcscntação.
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CLÁUSULA 0ITAVA - Do Prazo de Vigência

O Cont ato terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua assìnatura,

podendo ser pronogada nos termos do art. 57, inciso II, da Lei n' 8.666/934 - 
- 

. . ' ; , '

CLÁUSUI-A tìloNA - Ðas Garantias

9.1 - Garantia para execução contratual

9-1-1 - Para assegurar o integral curnprimento de todas as obrigações contratuais

assumidas, inclusive indenização a terceiros e multas eventualmente aplicadas, a CONTR.ATADA

prestará, no prazo de 10 (dez) dias da assinatura do contrato, garantia ern favor da cONTRAIANTE

no valor de R$ 1 .205,16 (mil, duzentos e cinco reais e dezesseis centavos), corespondente a2o/o (dois

por cento) do valot contratado, em uma das seguintes modalidades:

I - Caução em dinheiro, ou em títulos da dívidapública, devendo estes te¡ sido emitidos

sob a foma escritural, ltediante registro ern sistema centralizado de liquidação e de custódia

autor-ìzado pelo tsanco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, coufotme

definido pelo Ministério da Fazenda; (redaçäo dada pela Lei n' 11.079, de2004);

II - seguro-garantia:

IItr - fiança baneária.

9.1.2 - A fialtça bancâria formalizar-se-á através de catla de fiança fornecida por

instituição ñnanceira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu conhole, não parlicipem do

capital ou da direção da cONTRATADA, sendo indispensável expressa renúncia, pelo fiador. acs

beneficios do artigo 1.49i, do Código Civit;

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

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

atualizada monetarianrents;

9.1.3.1 - A galantia, poderá, a critério da Adrninistração do Distrito Federal. ser

utilizada para cobrir cventuais multas c/ou para cobrir o inadimplemento de obrigações contraflrais,

sem prejuízo da indenização eventualmente cabível. Nesta hipótese, no prazo máximo de 15 (quìnze)

dias coridos após o recebimento da notificação regularmente expedida, a garantia devet'á ser

reconstituída;

9.1.3.2 -A garantia, ficzrá retida no caso ds rescisão conkatual, ató definitiva solução

das pendências administrativas e/ou judiciais;

9.1.4 - Sern prejuízo das sanções previstas na Lci e no Edital, a não prestação da

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

alulação da Nota cle Ernpenho emitida;

, ý:::l:a:¿:/
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9.1.5 - A garantia deverá ter o seu valor proporÇionalmente completado quando

ccorrer modificação no valor total do contrato ou quando ocorrer sua utlhz77.ig.para cobertura de

eventuais multas aplicadas. ì, :::: ,:" - 2,:

CI-ÁUSULA DÉCIMA - Da Responsabilidade do Distrito Federal

10.1 - A CONTRATANTE obrisa-se a:

r , -a 1.., I I a

'ì:- iil;.ji

10.1.1 - Designar o executol do contrato, conforlne arl.67 da Lei n" 8.666/93 e art.

41, II e g 3' do Decreto no 32.59812010;

10.1.2 - Cumprir os colnpromissos financeiros assumidos com a CONTRAIADA.;

10.1.3 - Fomecer e colocar a disposição da CONTRATADA, todos os elementos e

informações que se fizerem necessários a execução dos serviços;

10.1 .4 - Notìficar, fomal e tempestivanente, a CONTRATADA sobre as

irregularidades que porventura sejam obser-v'adas no serviço,

10.1.5 - Notihcal a CONTR-ATADA, por escrito e com antecedêucia, sobre multas,

penalidades, quaisquer débitos de sua responsabì1idade, bem como fìscalizar a execução do objeto

contratado.

CLÁUSUI-A ÐÉCIMA PRII{EIRA - Das obrigaçõcs e R.esponsabilidades da Contratada

11.I -A CONTRATADA obriga-se a:

1 1.1 .1 - Realizar os oxames mediante solicitação formal de r¡édico veterinário

pertencente ao Quadro de Oficiais Policiais Militares de Saúde da PMDF.

11.1.1.1 - Nos casos de comprovada utgência/emergência, o médico vetcrinájo

responsável pelo caso clínico, poderá solicitar os exames necessários. sendo que o mesmo ìnfonnará

o caso a um médico veteriná.rio peftencente ao Quadro de Oficiais Policiais Milit¿res de Saúde da

PMDF, que tomará as medidas cabíveis junto ao executor do contrato.

11.1-2 - Possui¡ instzrlações, instrurnentos e equipameirtos adequados para a tcalìzaç'ao

dos procedirnentos solicitados, e fornecer os materiais necessários para z realização dos exames.

11.1.3 - Dispor de equipe médico-veterinária especializada para a exccução dos

procedirnentos solicìtados. Quando necessárìa a sedação ou anestesia de um cão para a realização dos

procedimentos, esta deverá ser executada por um módico vctcrin¿irio anestesista.

11-1.4 - Cuidar para a manutenção da integridade fÏsica e psicológica do animal

durante a realização dos procedinrentos solicitados. visando seu bem-estar,

11.1.5 - Prestar tratamonto adequado de eventuais complicaçõcs decorcntes da

reaTização dos exames. Responsabilizar-se por clanos ou prejuízos causados aos cães ou a terceiros
7
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em função de ação ou omissão de seus empregados, não cabendo à PMDF qualquer ônus ou ação

judiciai, como também pela guarda do cão durante o pedodo que enconhar sob sua hrtela,

11.1.6 - Permitir à Conhatante a ftscalização, a vistoria dos serviços e o livre acesso

às dependências, benr como prestar, quando solicitada, todas as informações visando o bom

andamento dos serviços.

I i.l .7 - Cumprir todas as especificações, prazos, obrigações constantes deste contrato

e do Temo de Referência. Assirn como colnprometer a atender as solicitações dos procedìrnentos e

exames dentro das técnicas e padrões radiológicos do Colégio Brasileiro de Radiologia Vetel'inália.

Os laudos radiográficos devem ser emitidos por médico veterinário especiallsta na área de Radiologia

Veterinária.

11.1.8 - Receber laudo favorável refe¡ente à inspeção em suas instalações por equipe

especifica designada pela Polícia Militar do Dis¡ito Federa[, indicada pelo Chefe do CMedVel para

verilrcação das condições de realizaçáo dos exames, localização, qualificação profìssional dos

responsáveis pela sua realização, higiene e aparelhamento do local, obsen'ando os critér-ios def,rnidos

pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária e as especificações constantes no Tenno de

Referência-

11.1.9 - Atender, p¡ontamente, a quaìsquer exigências da Contratante, inerentes ao

objeto e descritas no Termo de Referência-

11.1.10 - Refazer os seniços ptestados, a juízo do servìdor designado para o

recebimento ou fiscaiização, que não forcm considerados de acordo com as especilìcações solicitadas

no Tenno de Referência e contidas na proposta, ou que apresentem quaiquer defeito ou incorreção.

sem que caiba qualquer acréscimo no preço oontratâdo.

I 1 . ¡ .1 I - Manter. durante toda a execucão do contrato, em compatibilidade com as

obrigações por ele a-ssumidas, todas as condições de habìlitação e qualificação cxigidas no ato

convocatório.

11.1.12 - Responsabilìzar-se pelas despesa^s de quaisquet trÌbutos, e cargÛs

trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, Í?etes, seguros, deslocamento de pessoal,

prestação de garantia, e quaisquer outros que incidam ou venham a incidìr ua execução do contrato.

11.l.13 - Indicar.pl eposto, tão logo assinado este insûumento, como contato para todos

os atos a serem praticados tto prazo de validade do contrato

11.1.14 - Fiscalizar o perfeìto cumprimento do otrj eto contratual, independente da

fiscalização cxe¡cida pela Contrarante. assumindo de fotma integral o ôDus decorrentc desta

fiscalização-

t L I .15 - Colocar à disposição da PMDF todos os meios necessários à comprovação

PCJ CIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
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da qualidacie e uso do objeto, permitindo a verificação de sua conforanidade com as especificações.

Em nenlium momento poderá veicular publicidade acerca do objeto adquirido pela PMDF, sem

autorìzaçào prévìa e expressa.

CLÁUSUL.A DÉCIMA SEGLj-¡IDA - Da.Atrteração contratual

i2.1 - Toda e qualquer alteração develá ser processada mediante a celebração de

Tenno Aditìvo, com amparo no ar1. 65, da Lei n' 8.666/93, vedada a modìfìcação do objeto.

12.2 - A altetaçáo de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação

ou penalização financeira, prevista no contrato, bem como o empenho de dotações orçamentár-ias.

suplementares, até o limite do respectivo valor, dispensa a celebração -de..aditamento-. ...-.. "....

cLÁusuI-A ÐÉcINfA TERCEIRA - Ðas Penalidailes :,. . ¡ /. ¡ { .t,: i:"il:,!t! i
13.1 -Das Espécres .. ..,, Jti:¿./:
13. i . i - As lìcitantes e/ou conratadas que não cumpûrèrn intégfalmeftc as.obriEâÇões.

assumid.as, garantida a prévia defesa, frcam sujeiras às sanções estabelecidas no Decreto n'26'851,

de 3010512û06, publicado no DODF n" 103, de 31/05i2006,pg. 05/07, alterado pelos Decretos n'

26.g9312006. de 1210'112006 e 27 .06912006, de 140812006, a seguir relacionadas:

I - advertôncia:

II - multa;

III - suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de conü'atar

com a Administração do Distrito Federal, por ptazo não superior a 2 (dois) anos" e dosada segundo a

naf:Íaza e a gravidade da falia cometida.

a) para a licitante e/ou contratada que, convocada dentro do prazo de validade de sua

ploposta, não celebrar o contrato. deixar de entregar ou apresental documentação falsa exigida para

o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não ma¡tiver a proposta, compoftar-se

de moclo iuirlôneo ou cometff fraude fiscal; a penalidade será apllcada pof pl'azo não superìor a 5

(cinco) anos, e a licitante e/ou contratada será descredenciada do Sistema de Cadash'o de

Fomecedores, sem prejuízo das multas previstas em edital e no conû'ato e das der¡ais cominaçõcs

legais, aplicadas e dosadas segundo a nature za e a gtavklade da falta cometida'

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adminisû'ação Pública

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou ató que seja prorrovida a reabilitação

perante a própria autoridade que aplicou a penalidacle, que será concedida sempre que a contratada

ressarcir a Administração pelos prejuízos rcsultantes e após decorririo o prazo da sanção aplicada com

base no inciso antedor. 9
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13.1 .2 - As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem anterior poderào ser

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

processo, no prazo de 5 {cinco) dias úteis.

13.2 - Da Adver tência

13.?.1 - A advertência, é o aviso por escrito, emitido quando a licitante e"ou

contratada descumprir qualquer obrigação, e será expedido pelo ordenador de despesas da PMDF:

I - quando ocorïer o descumprimento da obrigação no ànbito do procedimento

I i citatório;

II - se ocoruer o descumprirnento da obrigação na fase de execução contratual.

entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato.

13.3 - Da Multa

13.J.1-Amulta,éasançãopecuniária,impostaàConkatada,peloordenadorde

d.espesas da PMDF, pof atIaso injustificado na enkega ou execução do contrato, e será aplicada nos

seguintes percentuais:

1 - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de rnaterial

ou execuçào de sewiços, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso,

até o limite de 9.9% (nove inteiros e ¡ove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias

de atraso; (Decreto n" 35.831 de 19109/2014).

II _ 0,66 yo (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atfaso, na entrega de

rnaterial ou exccução de serviços, calculado, desdc o primeiro dia dc atraso, sobre o montante das

parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter excepcìonal, e a critério do órgão contratante,

quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o

inadimplemento complero da obrigação contratada; (Decleto n'35.831 de19/09/2014)

III-5%(cincoporcento)sobreovalortotaldocontrato/notadeempenho,por

descumprimento do prazo de enkega, sem pt'ejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e [I deste

subitem;

ry - 15% (qui¡ze por cento) em caso de recusa rnjustificada do adjudicatario em

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

Administração, recusa parcial ou total na entrega do material, .r..ecusa na conclusão do setliço' ou

rescisão do contrato/ nota de anpcnho. calculado sobre a parte inadrmplente;

ÿ- até2}"À(vinteporcento)sobreovalordocontrato/notadeempenho'pelo

descumprimento de qualquer cláusula do contrato. exceto prazo de enh.ega. (Decreto n'35-831 de

19109t2014).

13.3.2 -A rnulta será fotmalizada por simples apostilamento contrâtual, na forma d
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art. 65, $ 8", da Lei n" 8.666/93 e será executada após regular processo administrativo, oferecido à

Contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebilnento

da notificação, nos temos do $ 3o do ar1. 86 da Lei n" 8.666,93, obsewada a seguinte ordem:

I - mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato, quando

for o caso;

II - mediante desconto no valor das parcelas devidas à Coffratada;

III - mediante procedirnento administrativo ou judicial de execução.

13.3.3 - Se a multa aplicada for supedor ao valor da garantia prestada, a1ém da perda

desta, responder át à Contratada pela sua diferença, devida¡nente atualìzada pelo Índice Geral de

Preços-Mercado llGP-M) ou equivafeute, que será descontada dos pagamentos eventual ente

devidos pela Adrninistração ou cobrados judicialtnente.

i3.3.4 - O atraso, para efeito de cálculo de rnulta, será contado em dias conidos. a

pattir do d.ia Segurnte ao do vencimento do plazo de entrega ou execução do contrato, se dia de

expediente normal na repartição interessada, ou no primeiro dìa útil seguinte'

i3.3.5 - Em despacho, com fundamentação surnári4 poderá set reievado:

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

II - a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos cìlstos de

cobrança.

13.3.6 - A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, seguido a

nat\$eza e a gravidade da falta cornetida, consoante o previsto do subitem 13.1.2 e observado o

pdncípio da proporcionalidade.

13.3.7 - Deconidos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de en]penho e/ou contrato deverão

ser cancelad.os e/ou rescindidos, exceto se houver justificado interesse da unidade contratante em

admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, que será penalizado na fomla do inciso Il do subitem l S '3 i '

13.3.8 - A sançào pecuniária prevista no inciso IV do subitem 13.3, i não se apiica nas

hipóteses de rescisão contrahral que não ensejarn penalidades.

ll.4 - Da SusPensão

13'4'l_Asuspensãoéasançãoqueimpedetempo¡ariamenteofornecedol.de

participar de licitação e de contratar com a Administração e será imposta pelo ordenadot de despesas

da PMDE se aplicada em decorrência de licitação na modalidade pregão, ainda suspende o registro

cadastral da licitante e/ou contratada no Cadastro de Fomecedores do Distdto Federal, instituído pelo

Decreto n" 25.966, de 23 de junho de 2005, e no Sistema de cadaslramento unificado de

Fornececlores -STCAF, de acordo com os praTos a seguir:
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I _ por até 30 (trinia) dias, quando, vencido o prazo de adverlência, a licitante e/ou

contratada pennanecer inadimplente;

II-poraté90(noventa)dias,quandoalicitantedeixardeentregar'noprazo

estabelecido no edital, os documentos e anexos exigidos, quer por via f'æi ou intemet, de forma

provisória, ou, em otiginal ou cópia autenticada, de forma deftnitiva:

iII _ por até 12 (doze) meses, quando a licítante, na modalidade pregão, convocada

denfro do prazo de validade cle sua proposta, não celebrar o contfato, ensejaf o letardamento na

execução do seu obj eto, fälhar ou fraudar na execução do contrato, e

IV - por até 24 (vinte e quatro) nreses. quando a licitante:

a) apresent documentos fraudulentos, aduiterados ou falsificados nas 1ìcitações,

objetivando obter, para si ou pafa ouffem, vantagelì decoffente da adjudrcação do obj eto da licitacão;

b)tenhapraticadoatosilíeitosvisandoafir¡strarosobjetivosdalicitação;e

c) receber qualquer das multas previstas no subitem anterior e não efetuar o pagamento'

13.4.2 - A penalidade de suspelsäo será publicada no Diario Oficial do Distrito

Federal.

13.4.3 - O prazo previsto no inciso IV poderá ser aumentado pata até 05 (cinco) anos,

quando as condutas ali previstas forern praticadas no âmbito dos procedimentos derivados dos

pregões.

13.5 - Da Declaração de inidoneidade

13.5.1 - A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretár-io de Esiado ou

autolidade eqgivalente do órgão de origern, à vista dos motivos infomados na instrução processual

13.5.2 - A declaração de inidoneidade prevista neste item pemanecerá em vigot

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

rcabilitação perante a própr:ia autoridade que a aplicou, e será concedida sempre que a contratada

ressarcir a Adrninistração pelos pre-juízos resultantes de sua conduta e após decorrido o prazo da

sançao

13.5.3 - A declatação de inidoneidade e/ou sua extinção será publicada no Diário

Ofìcíal do Distrito Federal, e seus efeitos serão extensivos a todos os órgãos/entidades subordiuadas

ou vinculadas ao Poder Executivo do Distrito Federal, e à Administração Pública, consoante dispõe

o a¡t. 87, IV, da Lei n" 8.666, de 1993.

13.6 - Das Demais Penalidades

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

às empresas ou profissionais que, em razão dos contratos regidos pelas Leis Federais n"8.666, de 1993

e n'10.520, rJe 2002:
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I - tenham sofrido condenaçào definitiva por praticar€m, por meios dolosos, fraude

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

II - tenharn praticado atos ilícitos, visando fixsh'ar os obj etivos da licìtação; e

III - de¡ronskarem não possuir idoneidade para contÍatar com a Aú¡inistração, em

virtude de atos ilícitos praticados.

13.7 - Do Direito de Defesa

13.7-l - E 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 conlar da ciência

da respectiva notiltcaçào.

13.7 .2 - O recurso será dir-igido à autoridade superior, por intermédio de quem

praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderai' sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou,

nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente instruído, devendo, neste caso, a decisão ser proferida

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

responsabilidade.

13.7.3 - Na contagel¡ dos prazos estabelecidos neste Capítuio, excluir-se-á o dia do

início e incluir-se-á o do vencimento. e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for

explicitamente disposto em contrário;

13.7.4 - Assegurado o direito à defesa prér,ia e ao contraditório, e após o exarrrimento

da fase recursal, a aplicação da sanção será fomalizada por despacho n.rotivado, cujo extrato deverá

ser publìcado no Diário Oficial do Distrito Pederal. devendo constar:

i - a origem e o nûnero do processo em que foi proferido o despacho;

Il - o prazo do impedimento para licitar e contratar;

III - o fundamento legal da sanção aplicada;

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

da Receita Federal.

13.7.5 - Após o julgamento do(s) recurso(s), ou ûanscorrido o prazo sem a sua

interposição, a autoridade competente para aplicação da sanção providenciará a sua inrediata

divulgação no sítio www.comprasgovemitmentais-qov.br'

13.7.6 - Ficam desobdgadas do dever de publicação no Diário Oficia1 do Distrito

Federal as sanções aplicadas com fundamento nos subìtens 13.2 e 13.3 deste capínrlo de penalidades,

as quais se formalizam por meio de sìmples apostilamento, na foma do afi. 65, .rS80, da Lei n" 8.666,

de 1993.

13.8 - Do Asseniamento em Rcgistros

l3.8- I - Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa
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13.8.2 - As penalidades terão seus registros cancelados após o deculso do prazo do

ai.o que as aplicou.

13.9 - Da Sujeição a Perdas e Danos

13.9.I - Independenteûiente das sanções legais cabíveis, regulamentadas pelo Decreto

n" 26.851/06 e suas altelações, previstas neste edital, a licitante e/ou contratada ficará sujeita, ainda,

à composição das perdas e danos causados à Adminish'ação pelo descumpritnento das obrigações

licitatóri as e/ou contratuais.

I 3,1 0 - Disposição ComPlementar

13.10.1 - Os prazos referidos neste capítulo só se iniciam e vencefil em dia de

expediente no órgão ou na entidade.

CLÁUSULA DÉCIMd QUAR.TA - Ða Ðissolução

O Contrato poderá sel dissolvido de comum acordo, reduzida a tenno no processo da

licitação, desde qne haja conven'iência para a Admiristr4ç-1o;.g,.{g-vg .sgr pr ecedida, de-autorização

escrita da autoridade competente '!l:'
/..

¡''.'. t. ¡.{ ;.: ¡ r.., /l t' Lt / 1l

cLÁusuLAÐÉcIMAQUINTA-DaRescisão I ):, //.7i.(./ i

O Contrato poderá ser rescindido por uto uniläieral da Administtaçãó. i".drrridolu tu,nto

no respectivo processo, na f'orma prevista no Edital, observado o disposto no art, 78, da Lei n'

8.666193, sujeitando-se a Contratada às consequências determinadas pelo art. 80 desse diploma 1cga1,

sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMÄ SEXT^A, - Dos Débitos pâra com a Fazenda Fública

Os débitos da Contr atada pala com o Distrito Federal, decorentes ou não do ajuste,

serão inscritos em Dívida Ativa e cobrados mediante execução na fonna da legislação pefiìnente,

podendo, quando for o caso, ensejar a resc.isão unilateral do Contrato.

cl-Áusul-Ä ÐÉCIM,A SÉTIMA - Do Executor

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

presente Contrato, que rlesempenhará as atribuições previstas nas Normas de Exccução Orçamentária,

Financeira e Contábil do Distrito Federal.

CLÁUSULA ÐÉCIMA 0ITAI/A - Ða Putrlicação e do Registro

Aeficáciadocoutratofìcacondicioladaàpublicaçãoresumidadoinst rmentoPela,o
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Àdministração, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, par-a

ocoffef no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do

instrumento pela Polícia Militar do Distrito Federal.

CLÁUSULA DÉCIM,A. NOI{A - Do F,oTo

Fica eleito o Foro de Brasilia, Distrito Federal, para dìrimir quaisquer dúr,Ídas

relativas ao cumprimento do presente Contrato-

Brasíiia-DF, 07 de junho de 2018.

Felo Distrito Federal
RGIO LUI UZA - CELQOPMS

Chefe do D gística e Finançd

Pela Contratada:

Testemunhas:

1

ÀoRrcnnno eIEI-s NARDOTTO
Sócio adminisí-ador

%

.,/ a/:. ,: ,/l

ý'

7ì'/
afF.' 260.(t€ ?. dSs - ??

'L/t?

M{Rcts
$T ePPtlc

ftlei 1$l?0'i
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CNPJ N " 08.94?.610/0001-16 CÐP ?0 610-200 - Tclefoncs: (61) 3 t 90-5603i9983-997 i
HaveLrclo irregularìdades lÌestc inslnünento. ctltc cm contato corrl a Ou\,ìdo¡ja de Combate a CornÌPçào. no teleibno: 0800-6449060
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