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35/2017-PMDF- nos termos do Padrão n" 04/2002
k¡Srkx:

Processo n" O54.OO¿.aZU 20 1 7.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Das P¿Ttes

O DISTzuTO FEDERAL. por meio de sua POLÍCIA MILITAR. represenrado por

SÉRGIO LUIZ FERREIRA DE SOUZA. Coronel QOPM. Chefe do Departamenro de Logística e

Finança- com lulcro no Decreto no 1.16512010. no Regimento intemo aprovado pela Portaria PMDF

n' 785. de 261061201,2. e com fundamenlação nas Normas de Execução Orçamentária- Financei¡a e

Contábil do Distrito Federal e a empresa. e com fund¿rmentação nas Normas de Execuçào

Orçamentária- Financeira e Contábil do Distrito Federal e a empresa DISVECO LTDA. doravante

denonunada Conlralada- CNPJ n" 02.971.360i 0001-66. com sede na Aÿ. Fema¡do Corrêa da Costa_ no

1800. Jardim Kenned-v. Cuiabá-MT. CEP: 78.0(15-000- e Filiât n'04. CNPJ n' 02.971.360/0006-70.

siluada no ST SPMS EPiA Lole 03. BL ''4". Núcleo Bandei¡a¡1e-DF CEP. 71735-000. Telefone: (61)

2108-7878. representada por ALEXANDRE DE SOUSA EVERS. CPF n" 831.207.181-'19. RG n"

1.693.711 SSP/DF C ROSÂNGELA BRUMAII RODRIGUES. CPF N" 621.827.811-53. RG N"

8.534.187 SSP/MI na qualidade de P¡ocuradores.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Procedimento

O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico n'4312()17-

PMDF (fls. Z19l21I). das Proposlas (fls. 269127 8) e da Lei no 8.666. de 21.06.93.

CLAUSULA TERCEIRA - Do Objeto

O Conlrato tem por objeto a preslação- de forrna conlínua^ dos sen'iços de

ma¡utenção prei'entiva e corretiva com fomecimento e aplicação de peças e acessórios genuínos.

lubrificantes. alinhamento e balanceamento nos veículos TOYOTA. durante o período de garantia.

sendo: 192 (cento e noventa e dois)o do tipo Cot'olta Xei, ano 2017. 16 (dezesseis) do lipo Hilux

Cabine Dupla 4X4 Flex SRV A/T, ana 201'7 . 27 (vinte e sete) do tipo Etios Hatch X 1.3 MÆ, ano
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2017- 18 (dezoito) do tipo Etios Hatch X 1.5 MÆ. ano 2011 e37 (trinta e sete) do tipo Etios sedan

X 1.5 M/L ano 2017. pertencenles à lrola da Polícia Militar do Dístrito Federal. consoanle especihca

o Edilal de Pregão Eletrônico n' 1312017 e seus anexos ([7s 2\91241 eaPro osra (fls 2691278). que

passam a lntegrã o presente Termo FoS"? $8

Fror-êsto M?

CLÁUSULA QUARTA - Da Forma e Regime de Execução ÝÅ.laç'te,n: ;4:--....- S4$.t t1.1.: ¿

4.I - O Contrato será executado de forma indrrela- sob o regime

preço unitário. segundo o disposto nos a¡ts. 6o a 10" da lei n" 8.666/93:

4.2 - DAS ESPECTFÌCAçOES DOS SERVTÇOS

4.2.1 - Todos os veículos são nor,os, zero quilôme1ro e possuem 36 (tnnta e seis) meses

de garantia de fábrica sem limrte de qurlomelragem. a partir da data da Nota Fiscal.

4.2.2 - Os veículos Corolla XEI estarão equrpados de fáb¡ica com conjunto de

sinalizador acústico visual e rádio comunicador Tetra- os quais possuem alimentação elélrica distinta

daquelas do veículo (baleria sobressalente).

4.2.3 - A estimaliva de custo das manutenções será dltidida em prer,entlyas e

Correlivas- visando dar mais transparência e controle dos gastos realizados- lendo como referência o

Manual do Veículo para as prelenti\,as e o Relatório n" 0l -DMT/Cma¡ para æ correlilas.

4.2.4 - As vialuras da Corporação em seus históricos de manutencão fazem. em média^

ó (seis) rer isôes ar uais entre prer enli\ as e correti\.as.

4.2.5 - Seguindo a orienlação da Montadora em seu manual do proprietario. pelo uso

severo. sugere a diminuição do tempo entre as manutenções pREVENTIVAS. ou seja^ um maror

número de rer isòes ao ¡¡o.

4.2.6 - As manulenções correti\,as- por não ser possivel preYer o momento e qua.rs as

peças/componentes apresentarão deleitos. quando tiverem seus cuslos estimados com base nos planos

de manulenções corretivas compostâ apenas pelas peças e acessórios com mais ocor¡ência de troca de

acordo com Relatório da Divisão de Manutenção e Transporte (DMT) do centro de Manutençào

(Cman/PMDF)

4.2 7 - A substituição de peças e acessórios será autorizada desde que o orçamento não

ultrapasse os percentuais estabelecidos nos termos do Art. l. inciso IV da IN n" 01. de 2l dejunho de

2007. do Ministério do Planejamento- orçamento e Gestão e esteja em conlormidade com o que

preceitua a Portaria PMDF n' 766- de 27 de feverei¡o de 2012 que dispõe sobre os cnténos de

descarga e altenação. o qual fica sob a respònsabilidade e conl¡ole do erecuto¡ ou comissão de

executores- a obserr'ância destes critérios.

4.2.8 - Os serviços compreendem a manulenção automotila prelentir:a e conetir a-
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abrangendo os sen'iços de: mecânica- elétrica- hidráulica. geomelria,/alinhamento, balanceamento.

cambagem. ridraçaria em geral- hurilana e pintura com fomecimenlo de mate¡iais. acessórios e peças

nor as de primeiro uso- genuinas.

4.2.9 - Os sen'iços serão erecutados na oficina da CONTRATADA. conforme os itens

a seguir:

4.2.9.1 - MANUTENÇÃO pREVENTIVA: Serviços de ca¡árer revisional. em

inlervalos regulares de quilometragem ou período de tempo de utilização prelisto nos manuars de

manutenção dos veiculos. que compreendem basicamente a verificação e/ou a substituição de

componentes de vida útil pré-determinada- tais como: óleo. elemenlos de filt¡o. coneias. velæ. bicos

injelores. pastilhas e lonas de freios e demais itens necess¿i¡ios:

4.2.9.2 - MANUTENÇÀO CORRETIVA: Sào todos os seri,iços e reparos necessários

à correção dos defeitos oco¡ridos acidenta.lmente ou por desgæte natual- prematuro, quebra ou

defeilo de componentes e de peçæ. inclusive sendo aquelas manutenções necessáLrias à recuperaçào:

4.2.9.2.1 - Por arnda estarem em garar.rtia de fábrica- as ocorrências de defeilos de

fabricação. mesmos os ocrltos, deverão ser sanados pela contratada quando da aquisição dos

leículos- que delerá disponibilizar o transpofe da viatura por meio de guinchamento. sem qua.lquer

ônus à Administração. como estabelece o subitem 9.2.15 do Contrato n" 4512015:

1.2.9.3 - SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL: Desmonlagem. rerífica/reparo.

montagem e ajuste de molores a combustão de balxa e alta pressão movidos a gasolina- álcool e
diesel. Desmontagerr reparação. montagem e ajuste de cubos de roda, rodas- bonacharia e pneus.

manutenção e recuperação de ar-condicionado- alinhamentos. cambagem e balanceamento. iryetores

de combuslír'el mecânicos e/ou eletrônlcos- ma¡gas e elsos de transmissão- bombas d'água- de

combustivel e outras. troca preventiva de óleos lubrificantes e fìltros diversos- lransmissão mecânica-

aulomafizada e/ou aulomático, reduções elou 1rações 4r2 e 4r4. freios. embreagem, rolamentos.

retenlores. sistema de arrelecimento (radiadores). vá.lr,ulas. dislribuição. direção. engrenagens

drversas, amortecedores- suspensão- magnelos- mancais. suportes. biela. pistões- enfim todos os

serr,iços mecânicos e hidráulicos compalír eis com o veículo, inclusive- subslituição de matenals-

peças e acessórios:

42.9.4 - SERVIÇOS ELÉTRÌCOS E ELETRONICOS: Reparo e revisão de rodo o

sistema elélrico e elelrônico, com substituição de lâmpadas. fa¡óls. fusír,eis. relês. fios e cabos

elétricos- ignição eletrônica- bateria. altemador. motores elétricos. te¡minars- coneclores- módulos

eletrônicos e demais itens necessários:

4.2.9.5 - SERVIÇO DE GEOMETzuA VEICULAR: Abrange alinhamento e

balanceamento e compreende: alinhamento de direção- cambagem. caster desempeno de coluna^ ,, "

t' j.'( ¿t',a, À{ç 054 . }¡ ìri-rr l'. r-),
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desempeno do eixo træeiro e canbagem traseira. os pneus:

desempeno de rodas- balanceamento dinâmico e estático- bem como lodo serr.iço necessário a correta

geomelria do carro:

4.2.9.6 - SERVIÇOS DE CAPOTARIA/ TAPEÇAzuAi Conserto. com fomecimento e

colocação de forramentos- materiais e peças necessárias à manulenção e/ou reforma dos estofamentos

dos veículos.

4.2.9.7 - SERVIÇOS DE LANTERNAGEM/FUNILAzuA E PINTURA: Reparaçào

de avarias na carroceria dos veículos. incluindo pinlura^ repinlura. polimento- se necessário- com

substituição de malenais- peças e acessóios. devendo estas serem genuínas de primeiro uso.

4.2.10 - A Divisão de Manutenção de Tra¡spoÍe (DMT) do Cenlro de Manutenção

(CMan) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) entregará o i eículo acompanhado de gura de

encaminhamento em formulário própno (Er: Ordem de Sen,iços).

4.2.11 - - A terceira via do formul¿í¡io de encaminhamento fìcará em poder da

DMT/CMan. A segunda via retomará ao CMan datada e ca¡imbada e a prrmeira- após erecutado o

serviço devidamente aprovado. terá de ser restituída à DMT/CMa¡ com as nolas fìscais dos seniços

realizados constando a relação das peças aplicadas e os respectrvos r alores.

4.2.12 - Aconlratada deverá realizar o serviço no prazo márimo de 03 (rrês) dias úteis.

após a aprovação do orçamenlo que se dará até 03 (três) dias ú1ers. pelo Executor do contrato.

Exceluando-se os serviços de retífìca- que terão um pra-zo de a1é i0 (dez) dras ú1eis. caso o sen iço

erceda o prazo prerislo, a empresa deverá indicar no orçamento o tempo estimado para o seu

cumprimeto com base no constante da guia em.rtida pela DMT/CMa¡. não podendo em hipó1ese

alguma superar o tempo p¡evisto na tabela tempána do fabnca¡te:

4.2.12.1 - Os serviços serão e\ecutados com estrita obsen.âtcia aos prazos e aos

yalores consta-ntes nas tabelæ: a) Tabela do Fabricante de Tempo Padrão de Reparos (homem,4rora).

para os serviços de mão de obra e. b) Tabela Oficial de Preços de Materiars- Peças e Acessórios

Nor,os Genuínos. emilida pelo fabricante/montadora dos r eiculos:

4.2.12-2 - O orçamenlo conlendo os serliços a ser reaiizados e a relação de peças e/ou

acessórios a ser subslituídos der,erão ser apresenlados ao Executor do Conlrato no prazo márimo de

02 (dois) dias úteis- contados a partjr do recebimenlo da viatura. orçaûlenlo este que dei'erá ser

aprovado ou não em até 03 (três) dras úteis após o recebimento do referido documento:

4.2.12.3 - A erecução do serr,iço ficará condicionada à análise do Executor do

contrato quanto ?rs condições contratuais. em especial no que se refere ao ob¡eto a ser manutenido:

4.2.12.4 - No caso de não aprovação dos orçamentos. o veículo deverá ser resliluído ao

CmadPMDF. no mesmo eslado em que foi recebido pela Contratada. com lodas as peças e acessórios" ¡
. 4/,
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montados, sem quaisquer ônus à PMDF. sempre obs de

ReÎerência:

4.2. 12.5 - Após a conclusão dos serliços aprovados. deverão ser emjtidas Nolas Fiscars

dos sen'iços- detalhando a mão de obra e peças aplicadas, constando os abatimentos de preços por

item. concedidos por ocasíão da licitação e da assinalura do contrato. respectivamente para cada

serviço executado:

4.2.12.6 - A empresa deverá garantir no mínimo, para as peças fomecidas. 90

(nor,enta) dias ou. se a maior a periodicidade deterrmnada pelo fabncante:

1.2.13 - E vedada a subcontratação de seniços. exceto os de retífrca de motor cuja

subconlratação delerá ser destinada exclusivamente æ entidades prelerenciais (microempresas ou

empresas de pequeno porte). nos te¡mos dos art. 47 e 48. inciso I da Lei complement u n" 12312006

c/c o arl. 27 da Lei Dislrital n' 4.61112011 e art. 9n do Decrelo Distrital n 35.592120014:

4.2.13.1 - A subcontratação deverá ser attoizada pela contratanle para fìns de

fiscalização do estabelecido no ltem anlerior

4.3 - PRAZO DE EXECUÇÀO/ENTREGA E CONDIÇÒES DE RECEBIMENTO

'1 3.1 - Os serviços serão e\eculados com eslrita obserr'ância dos prazos e dos yalores

conslantes nas labelas do labricante de tempo padrão de reparos (homem,trora). para os sen,iços de

mão de ob¡a e tabela oficial de materials. peças e acessórios novos. genuínas. nos termos do ltem 03 e

segulntes do Termo de Referência.

4 3.2 - O recebimento dos

CONTRATADA delerá ser documentado na própria ordem de serviço. ficar.rdo em poder da empresa

para comprovacão da entrega e habilitação do pagamento.

4.3 3 - O recebimento dos itens fomecidos ou sen,iços da¡-se-á conforme o disposto

t.

)

¡
I

itens fomecidos ou dos serviços erecutados pela

nos artigos 69. 73

disc¡iminadas:

e 76 da Lei n' 8.(166193. compreendendo duas elapas distrnlas a seguir

4.3.3.1 - Pro'isoriamente. na sede da CONTRATADA. para reariz.ação dos testes

prer istos neste Termo de Referéncia- e:

4 3 3.2 - Definitivamente, em ale J2 horas úteis. a pafir do término do recebimento

prolisório. por meio de documenlo de aceite emilido pela Divisão de Manulenção e Transporte do

Centro de Manulenção/PMDF para conferência dos serviços executados.

4.3.1 - A recepção do veículo será feila por senidor (E\ecutor do contrato ou

representanle da unidade Policia.l Milita¡ - upM) o qual der.erá realizar testes de direçào e
funcionamenlo do veículo de maneira a verificar o seu correto funcionamento.

O procedimento de entrega e recebimento do r.eículo será mediante ano435
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das condições de recebimento e entrega com suas respectivas qulometragens em formuláno própno:

4.3.5.1 - Em caso de não conformidade- lavrar-se-á um termo de recusa e devolução-

no qual se consignarão æ desconformldades com as especrhcações. Nesla htpó1ese. o item objeto

deste inslrumento será rejeitado- devendo ser corrigido no prazo márimo de 24 (vinte e quatro) horas.

quardo se realizarão novamenfe as verificações de conformidade:

4.3 5.2 - Caso a correção do item rejeitado não ocorra no tempo estipuìado ou se

houver nova rejeição- estará a empresa incorrendo em alraso na entrega" sujeita à aplicação das

sanções previstas em Lei.

4.3.6 - À CONTRATADA caberá sana¡ as inegularidades apontadas no recebimento

definitivo. submetendo a etapa impugnada à nova verificação. ficando sobrestado o pagamento até a

execução do saneamento necessá¡io- sem prejuízo da aplicacão das penalidades cabír eis.

4.3.7 - A CONTRATANTE não se responsabìhzarâ pera guarda armazenamento e

da¡os causados a bens rejeitados. sendo que os cuslos da substituição do bem rejeitado ocorrerào

e\clusivamente a eÌpens¿rs da CONTRATADA.

CLAUSULA QUINTA - Do Vator

5.I - O Valor tolal do Contralo é de R$ 5.275.324.06 (cinco milhões. duzentos e setenta

e cinco mil. trezentos e vinte e quatro reais e seis centa\os), sendo: R$ 3.289.844.06 (três milhões.

duzentos e oitenta e nove mil- oilocentos e quarenta e quatro reais e seis centaros) para peç¿ìs e

acessórios e R$ 1.985.480.00 (um milhão. novecentos e oitenla e cinco mil e quatrocentos e oitenra
rears) para sen'iços- conforme quadro abarxo- procedentes do Orçamento do Distrito Federal para o
corrente eriercício. nos termos da correspondenle Lei Orçamen1ária Anual:

t92 Co¡olla XLI 2017 5.21i 1 277.615.00 2 1'7 5.731 82 3.65-l 82
2 t6 Ilìllux CD.lx4 flex SIìV,AT 20 t'7 .1-ì9 ¿t I07.i55 00 271 t0i 90 -178.656 90

21 Ðtios å1ch llB X L3 MT 2017 866 G 212.174.00 ?11.511.14 121.7 t4.74
4 18 Etios Flatclì FIB XS L5 M,T 2017 i2o ¿r t27.400_00 ) (t.596.11 289.996_7'+

3',7 Etios Seda¡ X L5 M./l- 20)7 L06{ {: 260.680.00 ló8.868.86 529.548.86
TotaÌ ,î$ 1.985.J80,00 3.289.8..t-{.06 5.275.32-t,06

=--*_:;l1_ .-.- -__

5.2 - Sobre os valores da tabela de peças e acessórios da monladora- rncldlrá desconto

de 7 -5o/o (se1e inteiros e cinco décimos por cenlo). confo¡me Termo de Homologação do pregão

Eletrônico n" 4312017 .

5 3 - Para os ser'iços o 
'alor 

da hora4romem é de R$ 24,5.00 (duzentos e quarenta e

crnco reais)
Ë<¡.Ý;r ¡dé

CLÁUSUL.A SEXTA - Dâ Dotação Or.çamenfária

6.I Parte da despesa correrá à conla da se

fniqc.ÿrro p¡ç OS4.Ð{,t!.,.t /.1,; I

?¡þrtce:__ -¡- ,è"e* - .
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I - Unidade Gestora./Orçamentária: l'1 0393 1'1 390L

Il - Programa de Trabalho: 28845090300NR0053:

III - Natureza da Despesa: 33.90.30:

IV - Fonte de Recurso: 0100000000:

PtÞc¿"rrn adç r154.._r¡ .

Ê..s1$1¿q ¿31' qrùi

i
I

6.2 - O empenho inicial é de R$ 10.00 (dez reais). conlorme Nota de Ernpenho nn

2017NE000806. emrtida em 07l1ir12017. sob o evento n" 40.1.091. na modalidade Estimativo. para

fomecimento de peças e acessórìos Corolla Xei,

6.3 - Parte da despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentála:

I - Unidade Gestora/Orçamentaria: ll 0393 17 3901

II - Programa de Trabalho: 288'15090300NR0053:

III - Natu¡eza da Despesa: 33.90.39:

lV - Fonte de Recurso: 0100000000

6.4 - O empenho inicial é de R$ 10.00 (dez rears). conforme Nota de Empenho no

2017NE000807. emitida em 0711112017. sob o evenlo n'40.1.091. na modaldade Estimativo. para

serviços de manutenção preventiva e corr"etiva Cor olla Xei.

6.5 - Parte da despesa cor¡erá à conta da seguinle Dolação Orçamentá_ria:

I - Unidade Gestora/Orçamenrârta. 17 039317 390t -

II - Programa de Trabalho. 28845090300NR0053'

III - Natureza da Despesa: 33.90 30:

IV - Fonte de Recurso: 0100000000

6.6 - O empenho inicial é de RS 10.00 (dez reais). confo¡me Nota de Empenho nn

2017NE000808. emrtida em 01111120t7. sob o evenlo n" 40.1.091. na modahdade Estimativo. para

fornecimento de óleos lubrificantes Corolla Xei.

6.7 - Parte da despesa conerá à conta da seguinle Dotacão Orçament¿íria:

I - Unidade Gestora/Orçamentária. I 70393/7390 I :

lI - Programa de Trabalho: 2884,5090300NR0053:

III - Natureza da Despesa: 33.90.30:

IV - Fonte de Recurso: 0100000000

6.8 - O empenho rnrcia.l é de RS 10.00 (dez reais). conlorme Nota de Empenho nn

2017NE00809. eûxtida em 07l11l2ol7- sob o eïen1o n" 40.0.091. na modalidade Eslimativo. para

fornecimento de peças e acessóúos Hillux.

6.9 - Parte da despesa correrá à conla da seguinle Dotação Orçamen1ária

I - Unidade Gestora./Orçamentí¡ia. |7 0393I1390I :

II - Programa de Trabalho: 28845090300NR0053.

POI,ICIA MII-I'IAR DO DISTRIl'O F]:DTIRAI-
Selor de Áreas Isoladas Sul. Quadra 04 S^lS.,Ancxo do Qrìâñel do Conrando Ge¡al,

CNPJ N o 08.942.61 0/000 I - I 6 CllP 70.6 t0-200 ]ìletbnesr (6 I )
ll¿r'endo i¡reeularidades ncstc instmmenlo- cnlrc cm contÍl1o com a Ouridona dc Comb

3t9
ontËtos - D

3r998-l-9971
a Corrupção. no lel€fone: 0800-644



III - Natureza da Despesa 33.90.39.

lV - Fonte de Recurso: 0100000000

6.10 - O empenho intcial é de RS 10.00 (dez rea-rs). conforme Nota de Empenho no

2017NE00810. emitida em 07111/2017. sob o evento n" 40.0.091. na modalidade Estimativo. para

serviços de manutenção prcventiva e corretiva Hillux.

6. l1 - Parte da despesa correrá à conla da seguinte Dotação Orçamenthria.

I - Unidade Gestora/Orçamentána: 11 039317 3901 :

II - Programa de Trabalho: 288'15090300NR0053.

III - Natu¡eza da Despesa: 33.90.30.

IV - Fonte de Recurso: 0100000000

6.12 - O empenho inicial é de R$ 10.00 (dez reais). conforme Nola de Empenho no

2017N8008i1. emrtida em 07/1I/20I7. sob o evento n" '10.0.091. na modalidade Estimativo. para

fornecimento de óleos lubrifica¡rtes Hillux.

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

I - Unidade Gestora./Orçamenlfuia. 17 039317 3901:

II - Programa de Trabalho: 28845090300NR0053:

III - Natureza da Despesa: 33.90.30:

IV - Fonte de Recu¡so: 0100000000

6.14 - O empenho inicial é de R$ 10-00 (dez reais). conforme Nota de Empenho no

2017NE00812. emrtida em 0711112017. sob o e\.ento n" .10.0.091. na modalidade Estimatiro. para

fomecimento de peças e acessér'ios Etios HB X 1.3.

6.l5 - Parte da despesa correrá à conta da seguinte Dotação O¡camentána:

I - Unidade Gestora/Orçamentfuía: 170393113901.

II - Programa de Trabalho: 28845090300NR0053:

III - Nalureza da Despesa: 33.90 39:

IV - Fonte de Recurso: 0100000000

6.16 - O empenho rnicial é de RS Ì0.00 (dez reais). conlorme Nola de Empenho no

2017NE00t113. emitida em 071u12011. sob o evenlo n" 40.0.091. na modalidade Estimativo. para

serviços de manutenção preventiva e con'etiva Etios HB X 1.3.

6. 17 - Paae da despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentána:

I - Unidade Gestora/Orçamentána: I1 03931'1 3901 -

ll - Programa de Trabalho: 28845090300NR0053:

III - Natureza da Despesa: 33.90.30.

IV - Fonte de Recurso: 0100000000

,,1

POI,ICIA MILITÂR DO DISI'R|fO TÈD]:RAI,
Solor de Arcas Isoladas Sul. Quadra 0'1 SAIS. Anc\o do Quartel do Comando Ceral'Seç

CNP.r N ¡ 08.942.6 I 010001-16 CÊP 70.61 0"200'l'elelbnes: f 6 i I i I 90-
ão de ¡'
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6.18 - O empenho inicial é de RS 10.00 (dez reais). conforme Nota de Empenho no

2017NE00814. emitida em 07llll20l1. sob o cvcnto n" 40.0.091. na modalidade Estimativo- para

fornecimento de óleos lubrificantes Etios HB X 1.3.

6.19 - Parte da despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçament.ária:

I - Unidade Gestora./OrçanenliLría I 7 03 93 I 7 390 l.
Il - Programa de Trabalho: 28845090300NR0053.

III - Natureza da Despesa: 33.90.30:

IV - Fonte de Recurso: 0100000000

6.20 - O empenho inicial é de R$ 10.00 (dez reais). conforme Nota de Empenho no

2017NE00815. emitida em 07llll20l7 - sob o evento n" 40.0.091. na modalidade Estimativo. para

fornecimento de peças e acessórios Etios HB XS 1.5.

6.21 - Parte da despesa correrá à couta da seguinte Dotação Orçamentária:

I - Unidade Gestora./Orçamentária: i70393/7i901

II - Programa de Trabalho: 28 845090300NR0053

III - Natureza da Despesa: 33.90.39:

IV - Fonrc de Rccurso: 0100000000

6.22 - O empenho inicial é de RS 10.00 (dez rears). confornc Nota de Empenho n.
2017NE00816. ernitida em 07111/2017- sob o evento n" 40.0.091. na modalidade Estimativo. para

serviços de mânutenção preventiva e corretiva Etios HB XS 1.5.

6 23 - Parte da despesa correrá à conta da scguinte Dotação Orçamentária:

I - Unidade Gestora-/Orçarnentária. 170393/73901:

II - Programa de Trabalho 288450903 00NR0053:

III - Natu¡eza da Despesa: 33.90 3():

l\ - Fontc clc Rccurso 0100000000

6.24 - O empenho inicial é de RS 10.00 (dez rears)- conformc Nota de Empenho no

2017NE00817- emitida em 0l/11/2017. sob o evento n" 40 0.091. na modalidadc Estimativo_ oara

fornecimento de óleos lubrificantes Etios HB XS 1.5.

6 25 - Parte da despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentárìa:

I - Unidade Gestora,/Orçamentâr\a. |70393/7390l.-

II - Programa de Trabalho: 28845090300NR0053:

ill - Natureza da Despesa: 33.90.30.

IV - Fontc de Rccurso: 0100000000

6.26 - o empenho rnicial é de Rs 10.00 (dez reais). conformc Nota de Empenho no

2017NE00818. emitida em 0711112017. sob o evcnro n" 40.0.091. na modalidade Estimarivo. pan .tf

ÊrrË',¡ Àlc
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fornecimento de peças e acessórios Etios Sedan X 1.5.
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6-27 - Parte da despesa correrá à conta da segurnte Dotação Orçamentiiria:

I - Unidade Gestora/Orçamentária: I 70393/7390 I :

II - Programa de T¡abalho: 28845090300NR0053:

III - Natureza da Despesa: 33.90 39:

IV - Fonte de Recurso: 0100000000

6.28 - O empenho inicial é de R$ 10.00 (dez reais). conforme Nota de Empenho nn

2017NE00819. emitida em 0l ll1l20l7. sob o eÿento n" 40.0.091. na modalidade Estimativo. para

serviços de manutenção prcventiva e corretiva Etios Sedan X 1.5..

6.29 - Pa¡fe da despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentiiria:

I - Unidade Gestora/Orçamentârta. I'l 039317 3901 -

lI - Programa de Trabalho: 2tì8450903001riR0053:

III - Nalureza da Despesa: 33.90 30:

IV - Fonte de Recurso: 0100000000

6.30 - O empenho inicial é de RS 10.00 (dez rears). conforme Nota de Empenho no

2017NE00820. emilida em 0111112017. sob o evento n' 40 0 091. na modalidade Estimativo. para

fornecimento de óleos lubrifica¡rtes Etios Sedan X 1.5,

CLÁUSULA SÉTIMA - Do pagamento

7.l - Para efeito de pagamento. a PMDF

fu*r.r Âft '- t '--¡õr¡*-'*:-,;-:_

P!'*çetJ'g<' $dÝ ü.t

Ês{îr'he:

ì'.1 .

e,?ÝtJ1

entidades emissoras das certidões a seguir relacionadas- para a verificação da regularidade fiscal da

Conlratada:

a) Certidão de regulandade de débitos Relalilos as Contriburcões Previdenciárias e as

de Terceiros. expedida pela Secrelaria da Receita Federal do Brasil (Anero XI da Porta¡ia Conjunta

PGFN/RFB n" 3 d,e 21512007 obser\,ado o disposto do art. 4' do Decrero Federal n 6.106. de

30104/2007):

b) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Sen,iço FGTS.

fomectdo pela CEF - Calxa Econômica Federa.l. devidamente alualizado (Lei n..' 8.036/90):

c) Certidão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal:

d) Prova de inexrstência de débr1os inadrmplidos peranle a Justiça do Trabalho.

mediante a apresenlação de Certidão Negariva de Débitos Trabalhistas - CNDT (Lei n" 12.440. de 7

dejulho de 2011)

7.2 - Em havendo a impossibilidade de consuha^ pela Administração. aos sítios oficiars

dos órgãos e entidades emissores das citadas certidões. o pagamenlo frca¡á condicionado à

apresenlação- pela Contralada. da comproÿação de sua regularidade fiscal e trabalhista l't0
r¡OLÍCIA MILIIAR DO DISTRITO FÐ)I]R,\I,

Setor dc Areas Isolâdas Sul. Quadra 0,1 SÀIS. 
^ncxo 

do Qua¡tel do Cornando
CNPJ N " 08.942.6r 010001 - l6 cEI, 70.6 I 0-200 Tclcfones: a6

Har.cl]do irregularidades ùes1c instnnllelìto_ entre cm contâto cont a Our idoria dc Co

Seção dc Cûrtratos - DA
190-560-1r9983-9971

bato a Cornìf,ção- no tclelone: 0 449060



7 3 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias- contados a partir da data de

apresentação da Nota Fiscal- desde que o documenlo de cobrança estej a em condições de liquidação

de pagamenlo:

7 3.1 - Passados 30 (rinta) dias sem o devido pagamento por parte da Adrrunistraçào. a

parcela devida será atualizada monetariamente. desde o vencimenlo da obrigação até a data do efetir.o
pagamenlo de acordo com a variação "pro rata lempore" do IpCA.

7 4 - Nenhum pagamenlo será efeluado à licilante enquanto pendente de liquidação.
qualquer obrigaçào que lhe lor imposta- em 

'inude de penaridade ou inadrmpréncia. sem que isso
gere direito ao pleilo de reajustamento de preços ou correção monelária (quando for o caso).

7.5 - Caso haja multa por inadimplemenlo contratual. se¡á adolado o seguinle:

7.5.I - A multa será desconlada do r,alor lotal do respectir o contraro. e

7 5 2 - Se o valor da multa for superior ao lalor delido pelo lomecimento do matenal.

ou ainda superior ao lalor da garantia prestada. responderá o contralado pela sua diferença a qual será

descontada dos pagamentos eÌ entual menle devidos pela Administração. ou ainda- quando for o caso-

cobrada judicialmenle.

7.6 - As empresas com sede ou domicílio no Distrrlo Federal, com créditos de valores
iguais ou superiores a R$ 5.000.00 (cinco mil reais). terão seus pagamentos feitos exclusíi,amente

mediante crédito em conta-corrente- em nome do beneficiáno junto ao Banco de Brasília S/A- BRB.
Para tanto der erão apresentar o número da conta-correnle e da agência em que desejam ¡eceber seus

créditos- de acordo com o Decreto n|32j167 de i7l02l20rr- publicado no DoDF n" 35. pág 3. de
18/02/2011. Frcam excluídas desta regra as empresas de oulros estados da federação que não

mantenham filiais e/ou representações no DF e que ÿencerem o processo licilatório no âmbito do DF.

7.6. I - Frcam ercluídas desta regra:

a) os pagamentos a empresas 
'inculadas 

ou supen,isionadas pera Admrnrslração
Pública federal.

b) os pagamentos efetuados à conta de recursos originados de acordos. convênros ou
contratos que- em lirtude de legislação própria^ só possam ser movimenlados em institulcões
ba¡rcárias indicadas nos respectl\ os documentos:

c) os pagamentos a empresas de oulros Estados da federação que não mantenham

filiais e/ ou represenlações no DF e que renceram processo liciratório no âmbito deste ente federado.

7 7 - Serâ efetuada a relenção na fonte. dos lributos e contnbuições. prevista na
Instrução Normativa RFB n" LZ34|20IZ. alterada pela IN n | 244120il2

7 7 I - A retenção dos tributos não será efelir.ada caso a licilanle apresente junto com
sua Nola Fiscal a comprovação de que o ere é oprante do sistema Integrado de pagamento de

Setor dc 
^rcas 

lsoladas Sü1. euadra

K)t. ClA MII-ITAR DO DISTRIl'O FI]DERAI,

CNPJ N o08.942.610/
04 - SAIS. 

^ne\o 
do Quårtel do Comaûdo Gerâlise

0001-l ó CEP 70.6 i0"200, iclcfoncs: (6 t) 3 t9 3-9ç71
l_iar'endo irregularidades tìcs1e ìnstru ]ento entrc cnl conLâlo com a Ouvidoria de Com a Conupção. no teletbÍc -6449060



Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de pequeno porte -SIMPLES.
7.8 - Documenlos de cobrança rejeilados por enos ou incorreçòes em seu

preenchimenlo serão forma.lmente devolridos à Contratada- no prazo márimo de 5 (cinco) dias úteis
contados da data de sua apresentação.

7.9 - Os documentos de cobrança. escoimados das causas que motiraram a rejeição-
der,erão ser reapresentados num prazo márimo de 02 (dois) dias ú1eis.

7 10 - Em caso de rejeição da Nota Fiscal/Falura^ motivada por erro ou inco.eçÕes, o
prazo de pagamenlo passará a ser conlado a partir da data de sua reapresentação.

CLAUSULA OITAVA - Do prazo de Vigência

O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar da dala de sua assinalura_
podendo ser prorrogado conforme legislação em vigor

Fotr¿ i{cI
¡
ICLÁUSULA NONA- Das GâI.antias

9.I - Garantra para e\ecução conlratual

f.i.1 - Pa¡a assegurar o integral cumprim

Procat¿<r ¡rÉ..064

.,,Ei,t

ty¡.;'y,:1 i:..t :, :
{¿a-j--

.hrs"ç¡,;.e : n;8f4:___*-

assumldas- inclusi'e indenização a terceiros e multas eventualmente aplicadæ. a cONTRATADA
preslará' no prazo de i0 (dez) dias da assrnalura do contralo. garantia em favor da CONTRATANTE
no valo¡ de R$ 105.526,48 (cento e cinco mil. quinhentos e ÿinte e seis reais e quarenta e oito
centaÿos)- correspondente a 2To (dois por cenlo) do valor contratado- em uma das sesuinles
modalidades:

I - Caução em dinheiro. ou em tí1uros da dír,ida pública^ devendo estes ter sido
emitidos sob a forma escritural- mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia
autorizado pelo Banco central do Brasil e avaliados pelos seus lalores econômicos- conforme
de1ìnido pelo Ministéno daFaz.end.a. (redação dada pela Lei no Ì t.079. de2004).

II - seguro-garantia:

III fiança bancaria.

9.1 2 - A fiança bancaria formalizar-se-á atrar,és de carta de fiança fomecida por
lnslituição financeira que. por si ou pelos acionistæ detentores de seu controle. não participem do
capital ou da direção da cONTRATADA. sendo indispensável expressa renúncia^ pelo rìador aos
benefìcios do aftigo 1.491. do Código Civil.

9 1.3 - A garanlia preslada pela CONTRATADA somente poderá ser le\iantada
mediante pedido por escnlo da CONTRATADA. após a extinção do contralo, e quando em dinheiro.
alual izada monetariamenle:

9.1.3.r - A gafa¡Lia- poderá a crilério da Administração do Distril. Federar. ser

POL CI,A MiI,ITAR DO DISTRITO IìED]' I¿,A. I .

ats

,,/

Scto¡ d€ Arorìs Isoladâs Sul. eLradra
CNPJN¡08.942.6t0i

04 - SAIS- Alcxo do Qùa.rcl do Comâ cio (ìeralrse
0001- 16 CL.P70.610-200 'lèletònes: (6t)j1 9

os - DAI-
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utilizada para cobrlr e\:entuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obrigações contratuals.

sem prejuizo da indenização e'entualmenle cabír el. Nesta hipótese. no prazo márimo de l5 (qunze)
dias conidos após o recebimento da norificaçào regularmenle erpedrda- a garantia der,erá ser
reconstiluída:

9 1.3 2 - A garantia- ficará retida no caso de rescisão contratual. até definitiva solução
das pendências administrativas e/ou judiciais:

9 1 4 - sem prejuízo das sanções previstas na Lei e no Editar. a não prestação da
garantia erigida será considerada recusa iryuslifrcada em assinar o contrato. implicando na imediala
anulação da Nota de Empenho emitida-

9 1.5 A garantia de'erá 1er o seu va.ror proporcionalmente comprerado quando

ocorrer modt{ìcação no ralor tolal do conlralo ou quando ocorrer sua urilização para cobertura de
evenluais multas aplicadas.

9.2 - Ga¡antia dos serviços

9.2 1 - os serviços execulados e as peças e/ou acessórios aplicados no motor câmbio e
diferencial. deverão 1er garanlia mímma de 90 (noventa) diæ ou 15.000km (quinze mil quilômetros).
preralecendo o que ocorrer primeiro. a contar da data da aplicação da peça. mesmo após 1érmino da

'igência 
do contrato oq na hrpótese de falha técnica. quando do cumprimento dæ obrigações. sendo

a mão-de-obra para substitutção das peças de responsabilidade da CONTRAIADA:
922 - Pàra as demais peças e sen'iços. garantia mínima de 90 (noventa) dias.

Prevalecendo o do fabricante se o período determinado fo¡ maior:

9 2 3 - Quando da devolução do veículo. a Contratada deverá fomecer Certificado de
Ga¡antia nos termos dos subilens anteriores apor meio de documenlo própno ou arìotação impresso
ou canmbado na Nola Fiscal:

9 2 4 - ocorrendo defeito duranle o período de garantia^ a Contratada será comunrcada
e der erá- no prazo márimo de 24 (vinte e quatro) horas úteis. contados do recebimento da
comunicação- pro'idenciar o início do reparo que 1erâ após iniciado. a1é 03 (1rês) dias úteis para
fazêlo- bem como assegurar que outros componentes não venham a sofrer danos pelo mau
f¡.u.rcionamento da peça em garantia^ sem quaisquer ônus para a Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da Responsabitidade do Disrrito Federat

10,1-ACONTRATA

l0. l. l - Designar o ex

II e $ 3" do Decreto n" 32.598/2010:

NTE obriga-se a

ecutor do conlraro. conlorme art tii ä'äîèì--nrffi-63lfr"
I



10 1.3 - Fomecer e colocar a disposição da coNTRATADA. todos os elementos e

inlormações que se fizerem necessáuios a execução dos seri,iços:

10.1.4 - Notifica¡. formal e lempesli\ amente. a CONTRATADA sobre as

rrregularidades que pon,entura sejam obserr.adas no serliço.

10 1.5 - Notificar a GONTRATADA. por escrilo e com a¡lecedência- sobre mullas.
penalidades. quaisquer débitos de sua responsabilidade. bem como fiscalizar a execução do objeto
conlratado

cLÁusuLA DÉCIMA PRTMEIRA - Das Obrigações e Responsabilidades da contratada
l1.t -A CONTRATADA obriga_se a

rr.r l - Erecutar os ser'iços com erìciência e presleza- dentro dos prazos e

especificações consrantes neste inslrumento e no Termo de Referência. utrlizando-se de peças e

acessórios com a qualidade iguar ou superior iàs originars em se tratando das manutencões
preventir,as, corretiÿas e de recuperação dos veículos:

l l i 2 - Apresentar orçamento para a realiz,ação dos sen iços- informando o 
'alor 

da
mão-de-obra e a relação de pegas e/ou acessórios a serem aplicados:

11 l2-1 - para o montanle das peças a serem aplicadas- a contratada deverá fomecer
em seu orçamenlo. a relação de peças. sua codificação catalogada pelo fabricante. indicando a ma¡ca
e os valores brutos e com incidência do desconlo concedido. indicando arnda a descrição do
tipo/modelo da viatura. placas e ou prefixo. Unidade Policial Mrlita¡ - UpM detentora da vialura
odômetro e número da Ordem de Seniço que originou a barxa.

11 1.3 - utilizar-se de 1écnicos especiarizados na preslação dos sen,jços a serem
esecutados:

ll.l.4 - utilizar-se de ferramentæ e equipamentos recomendados pela monladofa do
r,eículo para erecução dos referidos sert,iços de manulenção:

1l l 5 - Responsabilizar-se por daros ou prejuízos causados ao veiculo ou a lercelros
em lunção de ação ou omissão de seus empregados. não cabendo à PMDF qualquer ônus ou ação

ludicial- como também pera guarda do 
'eículo 

duranle o período que se encontrar sob sua lutela:
11 r 6 - Responsabirizar-se inteiramenle por todos os encargos lrabalhislas.

previdenciiirios- tscars. tribui¿irios- sociais e de acidentes de trabalho. la:ias- seguros e outros
encargos que incidam ou venham a incidir sobre o obj eto contralado:

ll.l.7 - Apresentar alé o 5" dia útil do mês subsequente- compro'an1es do
recolhimento dos encargos previdencrários- trabalhistas. hscais e comerciais resultantes da execução
do Contrato (em atenção ao Art. 7l da Lei 8.666/93):
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11 1.8 - Designar um funcionário para acompanhar a execução do conÍato. manter
registro de acompanhamenlo de riquidação de saldo atrar.és das respeclivas notas {ìscais.
cronologicamente organizadas e em consonância com o conlrole de saldo realizado pelo Executor do
Contrato. mantendo contato di¡eto e frequenle com esse E\ecutor, visando o perfeito cumprimento
dæ cláusulas contraluais, bem como a troca mútua de informações técnicas e contábeis que possam
evitar ou sanar todo e quaiquer problema que venha a surgir durante a vigência do contrato, bem
como informa¡ quando necessário sobre problemas enr,olvendo saldo ou incorrefa preslação dos
ser\ icos:

lì.1.9 - Pe¡mtir a cONTRATANTE a fiscalização. a vrstoria dos seniços e o ri're
acesso ix dependências, bem como prestar. quando solicitada- as informações visando o bom
ardamento do sen'iço:

ll.l.9.l - A 1ìscalização pela CONTRATANTE não erclui nem reduz a
responsabilidade por quaisquer iregularidades. ainda que resultante de imperfeições técnicas. ÿiclos
redibitórios e. na ocor¡ência destes. não implica em co-responsabilidade da GONTRATANTE ou de
seus agentes-

t t 1 10 - Garanlir a qualidade dos se.l'rços preslados. uma \ ez que o acompanhamento
dos ser\iços por parte da CONTRATANTE não reduz e nem elimina as responsabilidades da
Empresa:

l1.l 11 - Encaminhar arqui'o da nota fiscaÌ elel¡ônica de todo sen'iço efetuado no
momento da enlrega do 

'eícuro 
ao cMan/pMDF. para o endereço eletrônrco:

suporte.cma¡r¿gmarl. com. a fim de assegurd o seu "atesto" em confo¡midade com as peças
aplicadas e com os sen'iços realizados:

ll r'r2 - Fomecel quando solicilado formalmente pelo Executor do contrato ou
mesmo pelos demais órgãos de controre da cONTRATANTE. cópia da nota Frscal da(s) peça(s)
adquirida(s) para o conserto- r,isa¡rdo demonstrar a procedência da aquisição:

I I . r r 3 - Fomecer à G.NTRATANTE. bem como utilizar no ser'iço em seus veícuros.
peças. acessórios. materiais no'os e de primeiro uso com qualidade superior as originais. não
podendo va.ler-se, em nenhuma hipó1ese. de itens recondicionados:

lr'r.14 - Fomecer ao Erecutor do contral0 0u ao setor Administrativo da
CONTRATANTE lodo o material e documentação técnica necessá¡ia para a perfeita administração e
acompanhamento do contato- tais como códigos de peças. labera de preços. catá{ogo de peças da
linha objeto do contrato. notas fiscais de entrada (de aquisição). códigos e rotinas de operação. pranos
de manutenção recomendados pelo fabricante- a Lista ou Tabela de Tempo de seniço e reparos, no
prazo márimo de 05 (cinco) dras úteis após a solicitação formal:
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II 1 15 - ofertar por escrito. todos os descontos eventuais ou promocionais oferecidos
ao mercado dura.nte a vigôncia do contrato:

ll l 16 - Conceder prìondade na execução dos scniços contratados. salvo motivo dc
força maior devidamente comprovado:

11 1 17 - Executaf os scn iços no prazo rào superior a 10 (dez) dias úteis para os casos
de retifica de motor e 03 (trôs) dias úteis para os dernais se^,.iços. e\ceto os serviços de recuperação de
veículos enr'olvidos em sinistro- contados a partir da auforização da realiza4ãodo serviço e substituição
de peças. mediante aprovação total ou parcial do orçamento apresentado:

11 1'17 1- Após a execução do serviço, o veículo deverá ser entregue no prazo márimo
de 24 (r'r'te e quatro) horas. limpo intenamcntc e c\tcnamente. liv¡e de resíduos como grara. óreo-
tinta- pocira e outros:

t r ' 19 - Devorver à CONTRATANTE- no momento da devolução do veículo. todas as
peças' materiais e acessórios considerados iusen ír'eis ou que nccessitam scr substituidos- juntanente
com a embalagem da peça aplicada- reservando-se à CoNTRATANTE o direito de apenas liquidar o
débito correspondente à troca. mediante a entrega da(s) pega(s) retrrada(s):

l l l r g - Aceitar nas mcsn.'as condições contratuais. os acréscimos ou supressòes que se
fizerem na prestaçâo dos sen'jços objeto do prescnte contrato - ate 25yo(vi'te e ciuco por cento) do
valor inicial do contratol

rr'1 19 r - Nenhum acróscimo ou supressão poderá exceder o limite de 25% (vinte e
clnco por cento) do valor iniciar atualizado do contrato. ressarvados os casos de supressões
estabelecidas mediante acordo entre as partes, conforme prevrsto no rnciso Ir do $ 2" do art. 65 da Lei
8666t93:

l I l 20 - Manter todos os veículos da pMDF- quando em efetiva manutenção ou qualdo
aguardando manutenção, nas dependências da coNTRATADA. em locar coberto. rimpo e fechado.
som acesso ao púbrico erteno. de modo que ofereça segura'ça- \ isto tratâr-sc dc veiculos poriciais
guamecidos com equipamentos sonoros: luminosos e de radiocomunicação- deixa,do-os livres da ação
da chuva. vento, poeira e demais rntempéries do tenpo:

ll l2l - Não ultrapassar o periodo (quantidade de hora necânica) necessário à
exccução dos serviços- conformc prc\ isto nos ma¡uais de tempo padrão de mão-de-obra dos
fabnca¡tes dos veiculos (Täbela de Tempos de Erecução de Trabalhos):

Ir'1 2) - Ass¡¡mir inrcira rcspon sabi rid adc ticnica pcra crccuçào dos scrvrços
contratados e pela exccução e originalidade dos rnateriais cmpregados:

Fomece¡ mensalmeute ao Executor do Contrato ¡elatórìo de manutenção,
individualizado e ci¡cunsta¡ciado por viatura- contendo o registro de todo trabalho efetuado e das peças
porventura fomecidas:
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11 Ì 24 - Apresentar nota fìscal de compra de peças e acessórios do veículo yigente na
data da aquisição pela CONTRATANTE. referente à peça e/ou acessório substiluido. junlo com a nota
fiscal de peças e de ser'iços e demars docurnenlos para fins de processamento do pagamento:

11.1.25 - Marrer oficina- com armoxarifado e espaço fisico cobeno localizada a um
raio márimo de 20 (r'inle) qu ômetros do centro de Manulenção da pMDF sediado no SCIA euadra
14. conj unto 3. lote 04.Guará-DF:

ì1 1.26 1 - A distância exigida no subrtem aÌÍerior se faz necessá¡ia pois os yeiculos

serão enlregues nas inslalações da contralada sob responsabilidade da pMDF. Em vifude disso. o
deslocamento da'ialura a ser manutenida pode se tomar muito oneroso para a corporação cæo a

localidade da preslação do sen,iço seja muito distanle.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Atreração Conrratuat

12 I - Toda e quarquer arteração deverá ser processada mediante a celebração de
Termo Aditi'o- com amparo no art. 65. da Ler n" g.666/93. vedada a modificação do objeto.

122 - A alteração de varor contraluar. deco'ente do reajuste de preço. compensaçào
ou penalização financeira- prevista no contralo. bem como o empenho de dotações orçamen1árias-
suplemenlares. até o limite do ¡especlivo valor dispensa a celebra

CLÁUSULADÉc RCEIRA - Das Penalidades

t1t

IMATE

- Das Especles

l3 l. I - As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmenle as o ngaç ES

assumidas' garanlida a prér'ia defesa- ficam sujeiras as salções eslabelecidas no Decreto n 26.g5l- de
3010512006' publicado no DoDF n" 103. de 31r05r200(t-pg. 05/07. alterado pelos Decretos no
26'99312006- de 12/07 12006 e 27 -069/2006- de r410812006. a segurr reracionadas:

I - advefência

II - multa:

IIr - suspensão temporária de participação em licltação- e impedimento de contralar
com a Administração do Distrito Federal. por praz.o não superior a 2 (dois) anos. e dosada seg'ndo a
nalulez,a e a grar idade da falla cometida

a) paru a licitanle e/ou contratada que. conr,ocada dent¡o do prazo de validade de sua
proposta- não celebrar o conlrato- deixar de entregar ou apresentar documenlação falsa exigida para o
certame- ensejã o retardamento da execução do seu objeto. não manli r er a proposta- comportar-se de
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal: a penalidade será aplicada por prazo não superior a 5 (
anos- e a hcitante e/ou conlratada será descredenciada do Sistema de cadastro de Fomecedore

Setor de Areâs Isolådas Sul. euåd.â
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prejuízo das multas previstas em editar e no contrato e das demais comrnações legars. aplicadas e

dosadæ segundo a nalureza e a gravidade da falta cometida.

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Admlnistração pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilrtacão
perante a própna autoridade que aplicou a penalidade- que será concedida sempre que a contratada
¡essa¡cir a Administração pelos preiuizos resulta¡tes e após decorndo o prazo da sanção aplicada com
base no inciso anterior

13.1.2 - As sanções pre'is1as nos incisos I- Iir e rv do subitem anterior poderão ser
aplicadas jì.ü]1amen1e com a do inciso II. facultada a d lnter o. no res
processo. no prazo de 5 (cinco) dias úteis

13.2 - Da Adr,ertência

13.2.I - A advertência- é o aviso por

P¡'ocet,er-,

ft#'tcx
.rä " "--. --:-_-

*._*,$"*t -"1.:._,r

tlvo

e/ou
cont¡atada descumprir qualquer obrigação. e será e\pedido pero o¡denador de despesas da pMDF:

I - quando ocorrer o descumprimenlo da obrigaçào no iìmbito do procedimento
Iicitatório:

Il - se ocorrer o descurnprimento da obrigação na fase de execução contraluar-
entendida desde a recusa em retira¡ a nola de empenho ou assinar o conlrato.

13.3 - Da Multa

13.3 r - A murta. é a sanção pec,niária. imposta à contralada. pero ordenador de
despesæ da PMDF, por atraso injuslificado na enlrega ou e ecução do contrato. e será aplicada nos
segulntes percentuais

I - 033% (tnnta e três centésimos por cento) por dia de atraso. na enlrega de materiaÌ
ou e\ecução de serriços- calculado sobre o monlante das parceras obrigacionais adimplidas em
atraso' até o rimile de g-g% (nore inteiros e no'e décimos por cento), que corresponde a até 30
(1rin1a) dias de atraso: (Decreto n" 35.g3ì de 1()10912014.1.

II - 0'66 0/o {sessenta e seis centésimos por cenlo) por dia de atraso, na entrega de
malerial ou elecução de serliços. calculado, desde o primeiro dia de atræo. sobre o montante das
parcelas obrigacionais adimplidas em alraso. em caráter excepcional. e a crilério do órgão contratante.
quando o atraso urtrapassar 30 (lrinta) dras- não podendo urlrapassar o varor pre'isto para o
inadimplemento complelo da obrigação contratada: (Decrelo n. 35. g3 I del g/09/2014)

III - 5% (cinco por cento) sobre o varor total do contral./nota de empenho. por
descumprimenlo do prazo de entrega. sem prejuízo da apricação do disposto nos incisos I e II desre
subrtem:

IV l5o/o (quínze por cento) em caso de recusa injustificada do adj udica

Setor dc Àrcas Isoladas Sul. euadra
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asslnar o contrato ou retirar o instrumento equiÿalen1e. dentro do prazo estabelecido pela
Adminislração. recusa parcial ou total na entrega do material. recusa na conclusão do senico- ou
rescisão do contrato/ nola de empenho. calculado sobre a pafe inadimplente:

Y - ale 209/o (rrnte por cento) sobre o lalo¡ do contrato/nota de empenho. pelo

descumprimento de qualquer cláusula do conlrato. e\ceto prazo de enlrega. (Decreto n" 35.g31 de

1910912014).

13 3-2 - A multa será lormalizada por simples apostilamento contralual. na forma do

art 65- $ 8". da Lei n" 8 666/93 e será erecutada após regular processo admrnistrativo. oferecido à

contratada a oportunidade de defesa prér.ia- no prazo de 05 (cinco) diæ úteis. a conlar do

recebimento da notificação. nos lermos do $ 3o do art. g6 da Lei n g.666/93. obsen ada a seguinte

ordem

I - mediante desconto no talor da garantia depositada do respectiro contrato. quando

lor o caso:

II - mediante desconlo no valor das parcelas devidas à Contratada:

iII medianle procedimento adminislratir o oujudrcial de esecução.

13.3.3 - Se a murta aplicada for superior ao valor da gamntia 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 judicialmento.

I3 3.4 - o atraso' para eferto de cálcuro de multa- será contado em dias corndos, a parür
do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato- se dia de erpedrente
normal na repartição interessada. ou no primciro dia útil seguinte.

13.3.5 - Em despacho. com fundamentação sumária- poderá se¡ relevado:

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

II - a execução de multa cujo montante seja infenor ao dos respectivos custos de
cobrança

13 3 6 - A murta poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções. segundo a
natureza e a gravidade da falta cometida^ consoante o previsto do subitem 13.1.2 e observado o
prûrcípio da proporcionalidade.

13 3.7 - Decorridos 30 (trinta) dias de atraso. a nota de empenho e/ou contrato deverào
ser cancelados e/ou rescindidos. excefo se houver justificado intcressc da unidade contratarìte em
admltir atraso supcrior a 30 (trinta) dias. que será penalizado na fonna do inciso II do subitem 13.3.1.

13.3.8 - A sarção pecuniária prevista no inciso IV do subitem 13.3.r não se aplica nas
hipóteses de rescrsão contÉtual que não ensejam penalidades 4
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13.4 Da Suspensão

13.4.ì - A suspensão é a sanção que impede temporariamenle o fomecedor de
parlicipar de licitação e de contralar com a Administração e será imposla pelo ordenador de despesas

da PMDF. se aplicada em decorrência de hcilação na modalidade pregão. arnda suspende o reglstro
cadasl¡al da licita¡te e/ou conlratada no cadastro de Fomecedores do Dislnto Federaì. instituído pelo
Decreto no 25.966. de 23 de lrurho de 2005. e no sistema de cadastramento unificado de

Fomecedo¡es -SICAF. de acordo com os prazos a seguir:

I por até 30 (lrinta) dias. quando. r'encido o pruzo de advertência^ a licitante e/ou
contratada permanecer inadimplente:

Il - por até 90 (noventa) diæ. quando a ricita¡te deirar de entregar. no prazo

eslabelecido no edital- os documentos e a¡e\os erigidos. quer por 
'ia fax ou intemet- de forma

provisória- ou- em original ou cópia aulenticada- de forma definiur a:

III - por aIé 12 (doze) meses- quando a ricitante. na modahdade pregão. conr,ocada

dentro do prazo de validade de sua proposta- não celebra¡ o contrato- ensej ar o retardamenlo na
erecução do seu obleto. falhar ou fraudar na elecução do contrato: e

IV - por até 24 (\.tnte e quatro) meses. quando a hcilanle:

a) apresentar documenlos fraudulentos. adulterados ou falsitcados nas licitaçÒes.
objetivando obter para si ou para oulrem. vantagem decorrente da adjudicação do obj eto da licitação:

b) tenha pratrcado atos iìíci1os visando a frus'rar os objetivos da licitação. e
c) receber qualquer das mullas previstas no subitem anterior e não efetuar o

pagamento

13 4 2 - A penalidade de suspensão será publicada no Di¿îio oficial do Distrito
Federal

13 4 3 - o prazo previslo no inciso IV poderá ser aumentado para até 05 (cinco) anos.
quando as condutas ali previslas forem pralicadæ no âmbito dos procedimentos derivados dos
pregões.

13.5 - Da Declaração de Inidoneidade

13 5 1 A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário de Eslado ou
autondade equivalente do órgão de origem. à r'ista dos moûr'os informados na instrução processual.

I3.5.2 A declcraçào de inidoneidrde pre\ista neste ilem permaneceri em rrgor
enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punição ou a1é que seja promovida a

reabilitação perante a própria autoridade que a aplicou. e será concedida sempre que a contratada
ressarclr a Administração pelos prejuízos resultantes de sua conduta e após decorrido o prazo
sanção
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13.5.3 - A declaração de inid licada no Diá¡io

ofrcial do Dislrito Federal. e seus efeitos serão erlensir,os a todos os órgãos/entrdades subordinadæ
ou vinculadas ao Poder Execulivo do Distrilo Federal. e à Administração Públca- consoanle dispÒe o

af. 87. IV da Lei n" 8.666. de 1993.

13.6 - Dæ Demais penalidades

i3 6 l - As sanções previstas nos subrtens 13.4 e 13.5 poderão também ser aplicadas
às empresas ou profissíonais que- em razão dos conlratos regidos pelas Leis Federais n"g.666. de

1993 e n"10.520. de 2002:

I - tenham sofrido condenação defìnitila por praticarem. por meios dolosos. fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos:

II - tenham praticado alos ícitos. f,isando frustr os objelir.os da ricitação: e

III - demonstrarem não possuir idonerdade para contratar com a Adminislração. em
virtude de alos ilícitos praticados.

13.7 - Do Drreilo de Defesa

r3.7.r -É facultado à interessada rnterpof recufso contfa a aplicação das penas de
ad¡'ertência- suspensão lemporiiria ou de mul1a. no praz.o de 5 (cinco) diæ úteis. a contar da crência
da respectiva notihcação.

l3'l-2 - o recurso será dirigido à autoridade superior. por inlermédio de quem
praticou o a1o recorrido. a qual poderá reconsidera¡ sua decisão. no prazo de 5 (cinco) dias ú1ers. ou.
nesse mesmo prazo- fazè-lo subir devidamente instruído. devendo- neste caso- a decisão ser profenda

za.",l

denlro do prazo de 5

responsabilidade.

(cinco) dias ú1eis. contado do recebimento do recurso, sob pena de

13 7 3 Na contagem dos prazos estabelecidos neste capítulo. ercruir-se-á o dia do
inícro e incluir-se-á o do vencimento- e considerar-se-âo os dias consecutivos. exceto quando for
explicitamente dlsposto em contriirio:

1374-Asseguradoodireitoàdefesapréviaeaocontradilóno.eapósoeraurimento

da fase recursal- a aplicação da sanção será lo¡malizada por despacho motivado. cujo extrato deverá
ser publicado no Diário Ofìcial do Disldto Federal. devendo consrar:

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

II - o prazo do impedimento pa_ra licrlar e contratar:

III - o fundamento legal da sa.nção aplicada:

IV - o nome ot a raz,áo sociar do pr.'rido- com o número de sua inscrição no cadastro
da Recelta Federal

t
13.7 .5 Após o julgamento do(s) recurso(s). ou transcorrido o prazo sem a sua
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lnlerposrção- a autondade compelente para aplicação da sanção providenciará a sua imediata
divulgação no sítio wrr'lr.comorasgovemamenlais.-s.or..br.

13.7.6 - Ficam desobrigadas do derer de publicação no Diário Oficral do Drslrrto
Federal as sanções aplicadas com fundamento nos subltens 13.2 e \3.3 deste capí1ulo de penalidades.
as quais se formalizam por meio de simples apostrramento. na forma do art. 65. $g.. da Lei n" g.666.

de 1993

13.8 - Do Assenlamento em Regrstros

13.8 I Toda sanção aplicada será anotada no hislórico cadastral da empresa.

13.8.2 - As penalidades terão seus registros cancelados após o decurso do prazo do ato
que as aplicou

l3 9 - Da Sujeição a Perdas e Danos

13 9.1 - Independenlemente das sanções legars cabíveis. regulamenladas pelo Decreto
n" 26 851/06 e suas alterações. pre\ istas nesle edital. a licitante e/ou cont¡atada ficará sujeita- a:nda- à
composição das perdas e danos causados à Administração pelo descumpnmento das obrigaçÕes
licitatórias e/ou contratuais.

13. 10 - Disposição Complemenlar

13.10.1 _ Os prazos referidos neste cap

expedlenle no órgão ou na entidade.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - Da Dissolução

o conlrato poderá ser dissor'ido de comum acordo, reduzida a termo no processo da
licitação- desde que haja conveniência para a Administração: e deve ser precedida de aulorização
escrila da autoridade competente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA_ Da Rescisão

o Contrato poderá ser rescindido por a1o unilateral da Adminisrração. reduzido a termo
no respecti'o processo, na forma preriste no Edital. obsenado o disposlo no art. 7g. da Lei n.
8-666193' suieitando-se a Contralada às consequêncras determinadas pelo art. g0 desse diploma legal.
sem prejuízo das demais sanções cabír,eis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Dos Débitos parâ com a Fazendâ púbtica

os débitos da contralada para com o Distnto Federal. decorrentes ou não do a3uste,
serão inscritos em Dívida Aliva e cobrados media¡1e e\ecução na forma da legislação pertinente.
podendo. quando for o caso. ensejar a rescisão u¡ilateral do Contrato
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ClÁusula nÉCnu¡, sÉrrnra- Do Execuror.

o Distrito Federal- por meio de sua poricia Milrtar. designará um Executor para o
presente contrato. que desempenhará as alribuições pre'islæ nas No¡mas de Erecução orçamentária^
Financeira e Contábil do Distrito FederâÌ

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Da pubticaçâo e do Regisrro

A eltcácia do Contrato llca condicionada à publicaçào ¡esumida do inshumento pela
Administração- na Imprensa ofrcial. até o quinlo dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura- para
ocorrer no prazo de rinte diæ daquela data. após o que der,erá ser proÿidenciado o registro do
rnslrì.rmento pela Polícia Mrlilar do Distrito Fede¡al

CLÁUSULA DÉCtrMA NONA- Do Foro

Fica eleito o Fo¡o de Brasília. Distrito F
relalivas ao cumprimento do presenle Contrato.

Pelo Distrito Fedet.al

SERGIO LUIZ F

Brasília-DF. 27 de nolembro de 2017
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Procuradora

2

OD S

1

llaïcndo irregulandades nests instrxnleùto. cntrc en colt!åto conì a Ouvjdona de Combalc a Corrupção. no lcletbne: 0g00_6449060

POLICIÀ MILI]AR DO DISTRI-1'O ITEDERAI
Sct,'rdc Area\ I.oledc" Sul. euadra 0-l SAIS.AncsorJo

cNP.l N ¡ 08.942.6101000t_16 cLp 70.61 0
Quartel do Comando Geral,,Seçâo dc Co r¡aros _ D,AI,F-2('0 lilctirncs:,,1j ìlo0-j6fì.ì998ì-,rq7l


