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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL            

              
 

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

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº  07/2022

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS

AMPLA CONCORRÊNCIA - ITEM ÚNICO

 

             O Distrito Federal, por meio da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, leva ao conhecimento dos interessados que realizará licitação, na
modalidade Pregão Eletrônico, mediante as condições estabelecidas neste Edital, de acordo com o regulamentado pela Lei n.º 10.520/2002, Decreto Federal nº
10.024/2019 (Recepcionado no Distrito Federal por meio do Decreto nº 40.205/2019), Decretos Distritais nº 25.966/2005, nº 26.851/2006, nº 33.598/2012, nº
35.592/2014, nº 36.520/2015, nº 39.978/2019, Instrução Norma�va nº 05, de 25 de maio de 2017/MPOG, (recepcionada no Distrito Federal pelo Decreto
Distrital nº 38.934/2018), e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/1993 e alterações subsequentes, observando a Lei Complementar nº 123/2006, Lei Distrital nº
4.611/2011 e Decreto Distrital nº 35.592/2014, além de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame.

           A Sessão Pública do Pregão Eletrônico será conduzida por policial militar, designado pregoeiro, mediante a Portaria de 10 de janeiro de
2022, publicada no DODF nº 6, de 10 de janeiro de 2022, pág. 34, e será realizada por meio de Sistema Eletrônico: h�ps://www.gov.br/compras, de acordo com
a indicação abaixo:

            Processo SEI-GDF nº 00054-00016917/2021-70

            Tipo de licitação: Menor Preço

            Data de abertura: 26/08/2022

            Horário: 8h (horário de Brasília/DF)

            Endereço Eletrônico: h�ps://www.gov.br/compras

            Código UASG: 926670

            Elemento de despesa: 33903917 e 33903025

            Recurso Orçamentário: 106 ou 151

            Valor previsto para contratação: R$ 522.245,95 (quinhentos e vinte e dois mil duzentos e quarenta e cinco reais e noventa e cinco
centavos) .

 

1.             DO OBJETO

1.1. Contratação de Empresa Especializada/Pessoa Jurídica para SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E
FLUÍDOS ORIGINAIS DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO
FEDERAL (PMDF) E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS, em conformidade com as especificações e condições constantes do termo de referência (87412815)
de que trata o Anexo I deste edital.

 

2. DA SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

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

2.2. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá
requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. (§1º, art. 23, Decreto nº 10.024/2019)

2.3. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema eletrônico h�ps://www.gov.br/compras e vincularão os par�cipantes
e a administração.  (§2º, art. 23, Decreto nº 10.024/2019) 

2.4. Até três dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório deste pregão, na
forma eletrônica, pelo endereço: dpgc.npl@pm.df.gov.br. (Art. 24, Decreto nº 10.024/2019)

2.5. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir
sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis, contado do data de recebimento da impugnação, cujas respostas serão divulgadas pelo sistema eletrônico
h�ps://www.gov.br/compras. (§1º do art. 24, Decreto nº 10.024/2019)

2.6. Modificações no edital, no caso de acolhimento de impugnações ou esclarecimentos, serão divulgadas pelo mesmo instrumento de publicação
u�lizado para divulgação do texto original e o prazo inicialmente estabelecido será reaberto, exceto se, inques�onavelmente, a alteração não afetar a
formulação das propostas. (Art. 22, Decreto nº 10.024/2019)

2.7. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e será mo�vada pelo pregoeiro nos autos do processo.(§2º do Art. 24,
Decreto nº 10.024/2019)

 
3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1. Poderão par�cipar deste Pregão:

3.1.1. Referente ao GRUPO 1 (AMPLA CONCORRÊNCIA):

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

3.1.1.1.1. Para os itens des�nados à ampla concorrência, as microempresas e empresas de pequeno porte poderão se beneficiar do tratamento
diferenciado e favorecido em licitações, previsto na Lei Complementar nº 123/2006, desde que não se enquadrem em qualquer das exclusões relacionadas no §
4º, art. 3º da referida Lei. 

3.2. Somente poderão par�cipar desta licitação pessoa jurídica que esteja credenciada perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de
Logís�ca e Tecnologia da Informação do Ministério da Economia (SLTI), por meio do si�o h�ps://www.gov.br/compras. (inciso I Art. 19, Decreto nº 10.024/2019)
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3.3. A simples par�cipação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos proponentes às condições deste Edital.

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

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

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

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

3.4.4. Pessoa Jurídica IMPEDIDA de licitar e contratar com o Distrito Federal, de que trata o art. 7º da Lei 10.520/2002. (PARECER Nº 373/2018-
PRCON/PGDF)

3.4.5. Pessoa jurídica estrangeira não autorizada a funcionar no País.

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

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

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

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

3.4.10. agente público cuja posição no órgão ou en�dade da administração pública distrital seja hierarquicamente superior ao chefe da unidade
responsável pela realização da seleção ou licitação, conforme art. 8º do Decreto Distrital nº 32.751/2011, alterado pelo Decreto nº 37.843/2016.

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

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

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

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

 

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. Os interessados em par�cipar deste pregão deverão credenciar-se previamente no SICAF, por meio do sí�o h�ps://www.gov.br/compras.

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

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

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

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

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

4.6.1. Será dispensada o reconhecimento de firma no instrumento par�cular com a confrontação da assinatura com aquela constante do documento de
iden�dade do signatário. (Lei nº 13.726/2018 - Inciso I Art. 3º)

4.6.1.1. Caso reste dúvida quanto a veracidade do documento de procuração, ou do de iden�ficação, o pregoeiro poderá requisitar outros meios de prova.

4.7. A chave de iden�ficação e a senha terão validades indeterminadas e poderão ser u�lizadas em qualquer pregão eletrônico realizado no
h�ps://www.gov.br/compras, salvo quando cancelada por solicitação do credenciado ou em virtude de seu descadastramento perante o SICAF.

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

 

5. DA PROPOSTA

5.1. Após a divulgação do edital no sí�o h�ps://www.gov.br/compras, os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio eletrônico do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário
estabelecido para abertura da sessão pública. (Art. 26, Decreto nº 10.024/2019)

5.1.1. A proposta deverá conter:

5.1.1.1. O preço unitário e total para cada subitem que compõe o item cotado, especificados no quadro constante do n. 5.7 do Anexo I (87412815)
deste Edital, bem como o valor global da proposta, expresso em algarismo e por extenso, em moeda nacional, que deverão incluir todos os tributos, taxas,
materiais para execução dos serviços, encargos sociais, frete, seguro e quaisquer outras despesas que incidam sobre o objeto deste pregão.

5.1.2. A descrição detalhada do serviço e, em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descritas no comprasgovernamentais e as
constantes deste edital, prevalecerão estas úl�mas.

5.1.3. Após a abertura da sessão pública não serão recebidas novas propostas e documentos de habilitação. (§1º do art. 26, Decreto nº 10.024/2019)

5.1.4. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem devidamente regularizados no SICAF. (Art. 26, §2º,
do Decreto Distrital nº 10.024/2019)



15/08/2022 18:55 SEI/GDF - 93141391 - Edital de Licitação

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=105035726&infra_sist… 3/35

5.2. O licitante declarará, em campo próprio do sistema, o cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as
exigidas neste edital. (Art. 26, §4º, do Decreto Distrital nº 10.024/2019)

5.2.1. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão declarar, em campo próprio do sistema, que cumpre os requisitos legais para a
qualificação  e que está apta a usufruir do tratamento favorecido, nas condições do Estatuto Nacional da ME e da EPP, ins�tuído pela Lei Complementar nº
123/2006, em especial quanto ao seu art. 3º, e que não se enquadra nas situações relacionadas no § 4º do referido ar�go, para fazer jus aos bene�cios previstos
nessa lei. 

5.2.2. A falsidade da declaração prevista no item 5.2 e 5.2.1 sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital. (Art. 26, § 5º, do Decreto Distrital nº
10.024/2019)

5.3. Os licitantes poderão re�rar ou subs�tuir as propostas e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da
sessão pública. (Art. 26, §6º, do Decreto Distrital nº 10.024/2019).

5.4. A proposta e os documentos de habilitação apresentados pelo licitante nos termos do item 5.1, não serão u�lizados para fins de ordem de
classificação, que somente será definida na fase de lances. (Art. 26, §7º, do Decreto Distrital nº 10.024/2019)

5.5. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do
pregoeiro e para acesso público após o encerramento da fase de lance. (Art. 26, §8º, do Decreto Distrital nº 10.024/2019).

5.6. Documentos complementares serão solicitados nos termos do capítulo 11 deste edital.

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

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

5.9. O preço será fixo e irreajustável, ressalvado o disposto no n. 14.13.

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

5.11. Qualquer declaração falsa apresentada sujeitará a licitante às sanções previstas neste edital.

5.12. A licitante deverá obedecer, rigorosamente, aos termos deste edital e seus anexos.

5.13. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.

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

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

 

6. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

6.1. No dia e horário, indicados no preâmbulo deste edital, no sí�o h�ps://www.gov.br/compras, será realizada a abertura da sessão pública deste
pregão, conduzida pelo pregoeiro.

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

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

6.4. A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e
seus lances, inclusive os atos pra�cados diretamente ou por seu representante, excluindo qualquer responsabilidade do provedor do sistema ou da PMDF por
eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. (inciso III Art. 19, Decreto nº 10.024/2019)

 

7. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

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

7.1.1. A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, acompanhado em tempo real por todos os par�cipantes. (Art.
28, Parágrafo Único, do Decreto Distrital nº 10.024/2019)

7.1.2. O sistema ordenará automa�camente as propostas classificadas pelo pregoeiro. (Art. 29 do Decreto Distrital nº 10.024/2019)

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

 

8. DA FORMULAÇÃO DE LANCES

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

8.2. A licitante somente poderá oferecer valor inferior ao úl�mo por ela ofertado e registrado no sistema, observado, quando houver, o intervalo
mínimo de diferença entre os lances que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta. (Art. 30, §
3º, do Decreto Distrital nº 10.024/2019)

8.3. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a
iden�ficação do ofertante.  (§5º Art. 30, Decreto nº 10.024/2019)

8.4. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele recebido e registrado primeiro. (§ 4º art. 30, Decreto nº 10.024/2019)

8.5. Será adotado para o envio de lances no pregão o modo de disputa aberto e fechado. (Inciso III, Art. 14, Decreto nº 10.024/2019)

8.5.1. No modo de disputa aberto/fechado os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado, conforme critério de
julgamento menor preço. (Inciso II do Art. 31, Decreto n.º 10.024/2019)

8.6. Do Modo de Disputa aberto e fechado.

8.6.1. No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos. (Art. 33, Decreto nº
10.024/2019)

8.6.2. Encerrado o prazo de quinze minutos, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de dez
minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automa�camente encerrada. (Art. 33, §1º, do Decreto nº 10.024/2019)

8.6.2.1. Encerrado o prazo aleatório, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores
até dez por cento superiores possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo. (Art. 33, §2º, do
Decreto nº 10.024/2019)
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8.6.2.2. Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições de que trata o item 8.6.2.1, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de
classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo. (§3º Art.
33, Decreto nº 10.024/2019)

8.6.3. Encerrados os prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade. (§4º Art. 33, Decreto
nº 10.024/2019)

8.6.3.1. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos itens 8.6.2.1 e 8.6.2.2, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais
licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento
deste prazo, observado, após esta etapa, o disposto no 8.6.3. (§5º Art. 33, Decreto nº 10.024/2019)

8.6.4. Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às exigências para habilitação, o pregoeiro poderá, auxiliado
pela equipe de apoio, mediante jus�fica�va, admi�r o reinício da etapa fechada, nos termos do item 8.6.3.1. (§ 6º do Art. 33 do Decreto nº 10.024/2019)

8.7. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances
con�nuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

8.8. Quando a desconexão do Pregoeiro persis�r por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente
decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos par�cipantes no sí�o h�ps://www.gov.br/compras. (Art. 35 do Decreto Distrital nº 10.024/2019)

8.9. Após a etapa de envio de lances, haverá aplicação dos critérios de desempate previstos nos art. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, dando-se preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. (Art. 36 do Decreto Distrital nº 10.024/2019)

8.10. Ultrapassada a fase de lances, e exclusivamente para os itens des�nados à ampla concorrência, se a proposta mais bem classificada não �ver sido
apresentada por microempreendedor individual, microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta dessas en�dades na situação de empate,
assim considerada(s) aquela(s) que seja(m) iguais ou até 5% (cinco por cento) superior(es) à proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma:

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

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

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

8.10.4. Não poderá se beneficiar do tratamento favorecido e diferenciado previstos em Lei, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica (§4º Art. 3º LC
123/2006):

I - de cujo capital par�cipe outra pessoa jurídica;

II - que seja filial, sucursal, agência ou representante no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;

III - de cujo capital par�cipe pessoa �sica que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento
favorecido e diferenciado nos termos desta lei, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste
ar�go;

IV - cujo �tular ou sócio par�cipe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada por esta lei, desde que a
receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste ar�go;

V - cujo sócio ou �tular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucra�vos, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste ar�go;

VI - cons�tuída sob a forma de coopera�va, salvo as de consumo;

VII - que par�cipe do capital de outra pessoa jurídica;

VIII - que exerça a�vidade de banco comercial, de inves�mentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito,
financiamento e inves�mento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de �tulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa
de arrendamento mercan�l, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;

IX - resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos
5 (cinco) anos-calendário anteriores;

X - cons�tuída sob a forma de sociedade por ações;

8.11. Na hipótese de não contratação nos termos previstos no item anterior, proceder-se-á, em igualdade de condições, como critério de desempate a
preferência sucessiva aos bens e serviços: (Art. 3º, §2º, da Lei nº 8.666/1993)

I - produzidos no País;

II - produzidos ou prestados por empresas brasileiras.

III - produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País. 

IV - produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiência ou para reabilitado da previdência social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.  (Art. 36 do Decreto
Distrital nº 10.024/2019)

8.12. Na hipótese de persis�r o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.  (§ único Art. 37
Dec. 10.024/2019)

 

9. DA NEGOCIAÇÃO

9.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro DEVERÁ encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta à licitante que
tenha apresentado o melhor preço, para que seja ob�da melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste edital.   (Art. 38
Dec. 10.024/2019)

9.1.1. A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelas demais licitantes.

 

10. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

10.1. Encerrada a etapa de negociação, de que trata o Capítulo 11, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à
adequação ao objeto e à compa�bilidade do preço em relação ao máximo es�pulado neste edital, e verificará a habilitação do licitante. (Art. 39, Decreto nº
10.024/2019)

10.1.1. O pregoeiro solicitará ao licitante classificado em primeiro lugar o envio da proposta adequada ao úl�mo lance ofertado após a negociação, no
prazo mínimo de 2 (duas) horas, contados da solicitação, juntamente com os documentos complementares (planilhas, cer�ficados, laudos) e comprovações
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solicitadas em anexo, se necessário, todos encaminhados via sistema eletrônico. (§2º Art. 38, Decreto nº 10.024/2019)

10.1.2. A proposta inserida no sistema nos termos do item 10.1.1 deverá conter:

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

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

c) As especificações dos serviços de forma a demonstrar que atendem as exigidas do Termo de Referência constante do Anexo I deste
edital, e, em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descritas no h�ps://www.gov.br/compras e as constantes deste
edital, prevalecerão estas úl�mas;

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

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

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

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

10.3.1. O pregoeiro poderá suspender a sessão para solicitar manifestação técnica da assessoria jurídica ou de outros setores da PMDF, ou, ainda, de
outros órgãos ou en�dades, a fim de subsidiar sua decisão. (Parágrafo único Art. 17, Decreto nº 10.024/2019)

10.3.1.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas a sanar erros, falhas ou subsidiar decisões,
a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será
registrada em ata. (§ único Art. 47, Decreto nº 10.024/2019).

10.3.2. Não se admi�rá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompa�veis com os preços de mercado, ainda que
estejam abaixo do valor de referência con�do neste edital, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela
renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração. (Decisão nº 2180/2017 - TCDF)

10.4. Será desclassificada a proposta que contenha preço manifestamente inexequível, assim considerado aquele que seja inferior ao custo de
produção, acrescido dos encargos legais, desde que a licitante, depois de convocada, não tenha demonstrado a exequibilidade do preço ofertado, que poderá,
também, ser precedido dos seguintes procedimentos:

I - Solicitação de jus�fica�vas e comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade;

II - Apresentação de Acordos, Convenções ou Dissídios Cole�vos de Trabalho;

III - Levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho;

IV - Consultas a en�dades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;

V - Pesquisas junto aos órgãos públicos ou empresas privadas;

VI - verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a Administração ou com a inicia�va privada;

VII - pesquisa de preço com fornecedores dos insumos u�lizados, tais como: atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e
fabricantes;

VIII - verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente;

IX - levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de pesquisa;

X - estudos setoriais;

XI - consultas às Fazendas Federal, Distrital, Estadual ou Municipal; e

XII - análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente favoráveis que o proponente disponha para a prestação dos
serviços.

10.4.1. Não serão adjudicados os itens para os quais, após a negociação com os fornecedores, sejam apresentadas propostas finais com valores
superiores aos respec�vos valores es�mados pela Administração.

 

11. DA HABILITAÇÃO

11.1. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO:

11.1.1. Comprovação da habilitação jurídica:

a) Cédula de iden�dade do responsável legal pela pessoa jurídica.

b) Registro comercial, arquivado na junta comercial respec�va, no caso de empresa individual.

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

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

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

11.1.2.  Regularidade fiscal e trabalhista:

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

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

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

d) Para as empresas com sede ou domicílio fora do Distrito Federal, Cer�dão Nega�va de Débitos ou Cer�dão Posi�va com Efeito de
Nega�va, emi�da pela Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do Distrito Federal, em plena validade, que poderá ser ob�da através do
site www.fazenda.df.gov.br  (art. 173 da LODF).
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e) Cer�dão de Regularidade de Débitos Rela�vos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.

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

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

11.1.3. Qualificação técnica:

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

b) Declaração de que a licitante possui ou instalará escritório no Distrito Federal, que deverá ser comprovado no prazo máximo de 60
(sessenta) dias contados da assinatura do contrato. 

c) Comprovação que já executou objeto compa�vel, em prazo, com o que está sendo licitado, mediante a comprovação de experiência
mínima de três anos na execução de objeto semelhante ao presente certame, podendo ser apresentado mais de um atestado para comprovar o
período.

11.1.4. Qualificação econômico-financeira:

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

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

I - As empresas cons�tuídas no ano em curso poderão subs�tuir o balanço anual por balanço de abertura, devidamente
auten�cado pela junta comercial;

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

 

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

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

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

 

ATIVO CIRCULANTE

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

PASSIVO CIRCULANTE

 

ATIVO TOTAL

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

PASSIVO CIRCULANTE+ EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

 

III - As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos índices acima, deverão comprovar
capital social ou patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor total es�mado - que deverá recair sobre o montante dos
itens (ou grupos) que pretenda concorrer -  constante do Anexo I.

11.1.4.1. Nas contratações de serviços con�nuados com dedicação exclusiva de mão de obra, será exigido: 

I - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao úl�mo exercício social, comprovando índices de Liquidez Geral (LG),
Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);

II - Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (A�vo Circulante - Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis interiores e
sessenta e seis centésimos por cento) do valor es�mado da contratação, tendo por base o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis
do úl�mo exercício social;

III - Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor es�mado da contratação, por meio da apresentação do balanço
patrimonial e demonstrações contábeis do úl�mo exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a subs�tuição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da
proposta;

IV - Declaração do licitante, acompanhada da relação de compromissos assumidos, conforme modelo constante do Anexo IV de que um
doze avos dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a inicia�va privada vigentes na data apresentação da proposta não é
superior ao patrimônio líquido do licitante que poderá ser atualizado na forma descrita na alínea “c” acima, observados os seguintes requisitos:

a) a declaração deve ser acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), rela�va ao úl�mo exercício social; e

b) caso a diferença entre a declaração e a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)
apresentada seja superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, o licitante deverá apresentar jus�fica�vas.

11.1.5. Outros Documentos: (§ 4º  do Art. 25 do Decreto nº 10.024/2019)

I -  Declaração, em campo próprio no sistema, atestando que:

a) Sob as penas da Lei, que não ultrapassou o limite de faturamento e que cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3º da LC nº
123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos ar�gos 42 ao 49 da referida Lei, para Microempresa,
Empresa de Pequeno Porte ou Coopera�va.

b) Está ciente e concorda com as condições con�das no edital e seus anexo, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação definidos no edital.

c) Sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impedi�vos para a habilitação no presente processo licitatório,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
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d) Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16
(dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a par�r de 14 (quatorze) anos nos termos do inciso XXXIII, do Art. 7º da Cons�tuição
Federal.

e) A proposta apresentada para esta licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na
Instrução Norma�va Nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.

f) Não possui, na cadeia produ�va, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III
e IV do art.1º e no inciso III do art. 5º da Cons�tuição Federal.

g) Conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, está ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se APLICADO AO NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DA
EMPRESA, atende às regras de acessibilidade previstas na legislação.

h) Sob as penas da lei, que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

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

a) Atende aos requisitos previstos no art. 2º da Lei Distrital nº 4.770, de 22 de fevereiro de 2012 (Anexo II);

b) Para fins do disposto no Decreto nº 39.860/2019, que dispõe sobre a proibição de par�cipação, direta ou indiretamente, de
licitação, contratação, execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários agentes públicos de órgãos ou
en�dades da Administração Pública Direta ou Indireta do Poder Execu�vo do Distrito Federal contratante ou responsável pela licitação.
(ANEXO III).

c) De que atende à previsão con�da no Art. 429 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, mantendo o percentual de no mínimo
cinco por cento e no máximo quinze por cento do quan�ta�vo de trabalhadores contratados, para aprendizes, assim definidos em Lei,
bem como os mantêm matriculados nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem (exigível para as a�vidades cujas funções
demandem formação profissional). (ANEXO V)

11.2. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

11.2.1. A habilitação dos licitantes será verificada por meio do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos documentos por ele
abrangidos. (Art. 43, Decreto nº 10.024/2019)

11.2.1.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF serão enviados nos termos do item 5.1. (§ 1º do Art. 43,
Decreto nº 10.024/2019)

11.2.2. É assegurada à licitante que esteja com algum documento vencido, ou não inserido no SICAF, o direito de encaminhar esta documentação em
plena validade, juntamente com os não contemplados e previsto neste Edital, que deverá ser juntado ao sistema com a proposta, conforme es�pulado no item
5.1. (§ 2º do Art. 26 e § 1º do Art. 43, Decreto nº 10.024/2019)          

11.2.3. Os documentos exigidos para a habilitação que não es�verem contemplados no SICAF ou com cadastro desatualizado, deverão ser reme�dos em
conjunto com a proposta de preços conforme previsto no item 5.1.     

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

11.2.4.1. A não apresentação dos documentos exigidos neste edital implicará em inabilitação da licitante, salvo se houver a possibilidade de consulta via
internet durante o julgamento da habilitação pelo pregoeiro, condicionado ao es�pulado no item 11.2.5.

11.2.5. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentar a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista com alguma restrição,
será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação. (§ 1º do Art. 43 da LC nº 123, alterado pela LC nº 155/2016)

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

11.2.7. Os documentos necessários para a habilitação, envidados conforme item 5.1, poderão ser apresentados em original ou cópia auten�cada por
cartório competente, ou pela Internet, nos casos em que o órgão responsável pela emissão do documento disponibilizar sua consulta.

11.2.8. Todos os documentos emi�dos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa, inicialmente em
tradução livre. (Art. 41, Decreto nº 10.024/2019)

11.2.8.1. Na hipótese de o licitante vencedor ser estrangeiro, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos de que
trata o item 11.2.8 serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apos�lados nos termos do disposto no Decreto Federal nº 8660, de 29 de janeiro de
2016, ou de outro que venha a subs�tuí-lo, ou consularizados pelos respec�vos consulados ou embaixadas. (§único Art. 41, Decreto nº 10.024/2019)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.2.18. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrado em ata e acessível aos licitantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação. (Art. 47, Decreto nº 10.024/2019)
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11.2.18.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas a sanar erros, falhas ou subsidiar decisões,
a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será
registrada em ata. (§ único Art. 47, Decreto nº 10.024/2019)

 

12. DO RECURSO

12.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, de forma imediata, em campo próprio do sistema,
manifestar sua intenção de recorrer. (Art. 44 do Decreto Distrital nº 10.024/2019)

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

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

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

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

12.6. Os autos do processo ficarão armazenados no Sistema Eletrônico de Informação - SEI-GDF, e poderão ter vistas franqueadas aos interessados
mediante solicitação encaminhada via sistema comprasnet, ou pelo e-mail splpmdf@gmail.com. (Decreto nº 36.756/2015 c/c Portaria SEPLAG nº 459/2016)

12.6.1. Para acesso aos autos via Sei-GDF, o interessado poderá ser cadastrado no sistema na condição de usuário externo, solicitado por meio do portal
SEI-GDF (h�p://www.portalsei.df.gov.br/usuario-externo/), ou receber a documentação digitalizada via e-mail ou por disposi�vo de memória externa fornecido
pelo interessado na Seção de Procedimentos Licitatórios, localizada na Área Especial 04 do Setor Policial Sul, Anexo I do Quartel do Comando-Geral da Polícia
Militar do Distrito Federal. (Decreto nº 36.756/2015 c/c Portaria SEPLAG nº 459/2016)

 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1. Na ausência de recursos o pregoeiro adjudicará o objeto e encaminhará os autos do processo, devidamente instruídos, ao Chefe do Departamento
de Saúde e Assistência ao Pessoal da PMDF, e proporá a homologação. (Art. 46 do Decreto Distrital nº 10.024/2019)

13.2. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos pra�cados, o Chefe do Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal da
PMDF adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório. (Art. 45 do Decreto Distrital nº 10.024/2019)

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

 

14. DO CONTRATO

 

14.1. O contrato terá vigência de 12 meses, de acordo com o item 8.1 do Termo de Referência (87412815) a contar da data de sua
assinatura, persis�ndo as obrigações decorrentes da garan�a, quando houver, (permi�da a sua prorrogação na forma do art. 57, II, da Lei nº 8.666/1993), sendo
seu extrato publicado no DODF.

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

14.2.1. Na assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste edital, que deverão ser man�das pelo
contratado durante a vigência contratual. (Art. 48, §1º, do Decreto nº 10.024/2019)

14.2.2. A empresa vencedora deverá providenciar o cadastro de usuário externo no Sistema Eletrônico de Informação, solicitado por meio do portal SEI-
GDF (h�p://www.portalsei.df.gov.br/usuario-externo/), para fins de assinatura do contrato e/ou outros documentos. (Decreto nº 36.756/2015 c/c Portaria
SEPLAG nº 459/2016).

14.3. O prazo para assinatura do contrato será de até 3 (três) dias úteis contados a par�r da disponibilização do documento para acesso externo via SEI-
GDF, conforme item 14.2.2, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, desde que ocorra mo�vo jus�ficado e aceito pela Administração.

14.4. O contrato se subordina ao Termo de Contrato Padrão Nº 01/2002 ou 04/2002, em conformidade com o Decreto 23.287, de 17/10/2002, do
Distrito Federal que segue como Anexo VI a este Edital, e terá vigência de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura (permi�da a sua prorrogação na forma do
art. 57, II, da Lei nº 8.666/1993).

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

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

II - Seguro-garan�a; ou,

III - Fiança bancária.

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

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

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

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

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

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

14.5.4. Sem prejuízo das sanções previstas na lei e neste edital, a não prestação da garan�a exigida será considerada recusa injus�ficada em assinar o
Contrato, implicando na imediata anulação da Nota de Empenho - NE emi�da.

14.6. A execução do Contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando
sê-lhes suple�vamente, os princípios de teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do art. 54 da Lei n.º 8.666/1993 combinado com
o art. 55, inciso XII, do mesmo diploma legal.

http://www.portalsei.df.gov.br/usuario-externo/
http://www.portalsei.df.gov.br/usuario-externo/
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14.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, outro
licitante poderá ser convocado, respeitada a ordem de classificação, conforme disposto no art. 4º, inciso XXIII, da Lei nº 10.520/2002, para, após a comprovação
dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato, sem prejuízo da
aplicação das sanções legais. (Art. 48, § 2º, do Decreto nº 10.024/2019)

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

14.7.2. O disposto no item anterior não se aplica aos licitantes convocados nos termos do art. 64, § 2º, da Lei nº 8.666/1993 que não aceitarem a
contratação, nas mesmas condições propostas pela adjudicatária, inclusive quanto ao prazo e preço.

14.8. A inexecução parcial ou total do contrato, de acordo com o art. 78 da Lei 8.666/1993, ensejará a sua rescisão e a penalização da empresa nos
termos deste Edital e da Lei 8.666/1993.

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

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

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

14.12. Cons�tui mo�vos para rescisão de contrato qualquer ato pra�cado pela contratada de conteúdo: (Lei Distrital nº 5.448/2015)

I - discriminatório contra a mulher;

II - que incen�ve a violência contra a mulher;

III - que exponha a mulher a constrangimento;

IV - homofóbico;

V - que represente qualquer �po de discriminação.

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

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

14.13.1.1. Nas contratações em que o valor do contrato de serviços seja preponderantemente formado pelos custos de insumos, poderá ser adotado o
reajuste em sen�do estrito, adotando-se o IPCA/IBGE, observado o prazo mínimo de vigência con�do no contrato de prestação de serviços.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I - os preços pra�cados no mercado ou em outros contratos da Administração;

II - as par�cularidades do contrato em vigência;

III - a nova planilha com variação dos custos apresentada;

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

V - a disponibilidade orçamentária da Polícia Militar do Distrito Federal.

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

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

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

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

14.13.15. As repactuações a que o contratado fizer jus e não forem solicitadas durante a vigência do contrato, serão objeto de preclusão com a assinatura
da prorrogação contratual ou com o encerramento do contrato.
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14.13.16. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas observando-se o seguinte:

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

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

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

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

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

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

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

 

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

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

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

15.4. Comprovar, mês a mês, o efe�vo recolhimento dos encargos sociais incidentes sobre a folha de pagamento dos empregados des�nados para a
prestação dos serviços, assim como de efe�vo pagamento dos respec�vos trabalhos;

15.5. Cons�tui obrigação da contratada o disposto no Termo de Referência (87412815) (Anexo I) do presente edital.

 

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

16.1. Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a contratada;

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

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

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

16.5. No�ficar a Contratada, por escrito e com antecedência sobre multas, penalidades quaisquer débitos de sua responsabilidade, bem como fiscalizar
a execução do objeto contratado.

 

17. DO RECEBIMENTO

17.1. O objeto desta licitação será recebido por servidor, ou comissão nos casos de contratações com valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e
seis mil reais), designado(a) pela autoridade competente, mediante recibo, da seguinte forma:

a) Provisoriamente em 15 (quinze) dias, para efeito de posterior verificação da conformidade do serviço com a especificação; e

b) Defini�vamente até 30 (trinta) dias, após a verificação da sua conformidade com as especificações e requisitos con�dos na
proposta e previstos neste edital e consequente aceitação

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

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

 

18. DO PAGAMENTO

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

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

b) Cer�ficado de Regularidade do Fundo de Garan�a por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal,
devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90);

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

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

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

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

18.2. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, contados a par�r da data de apresentação da nota fiscal, desde que o documento de cobrança
esteja em condições de liquidação de pagamento.

18.3. Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento pela Administração, a parcela devida será atualizada monetariamente, desde o vencimento da
obrigação até a data do efe�vo pagamento de acordo com a variação “pro rata tempore” do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo- IPCA/IBGE.
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18.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de
penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso).

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

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

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

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

18.6.1. Ficam excluídas desta regra:

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

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

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

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

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

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

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

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

 

19. DAS SANÇÕES

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

 

20. DISPOSIÇÕES FINAIS

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

20.1.1. A anulação do pregão induz à do contrato. 

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

20.2. Será realizada pesquisa prévia junto a portais governamentais (SICAF - Sistema de Cadastramento de Fornecedores, Secretaria de Transparência e
Controle – STC/GDF e Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU - h�ps://cer�does-apf.apps.tcu.gov.br/) para aferir a existência de algum registro
impedi�vo ao direito de par�cipar em licitações ou celebrar contratos com a Administração Pública.

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

20.4. O pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação, observado o disposto na Lei nº 9.784/1999. (Art. 47 do Decreto Distrital nº 10.024/2019)

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

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

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

20.8. As normas disciplinadoras da licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, resguardados o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  (§2º Art. 2°, Decreto nº 10.024/2019)

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

20.10. Este pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência da Polícia Militar do Distrito Federal.

20.11. As súmulas dos contratos e dos adi�vos per�nentes a obras, compras, serviços, alienações e locações celebrados pelos órgãos ou pelas en�dades
da Administração Pública do Distrito Federal com par�culares devem ser publicadas no Portal da Transparência de que trata a Lei nº 4.490/2012 (Lei Distrital nº
5.575/2015).

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

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

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

20.13. Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidas pelo pregoeiro, por meio do telefone: (61) 3190-8054

20.14. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção pelo telefone 0800-6449060.

 

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
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21. XXI – ANEXOS

21.1. Fazem parte integrante deste edital os seguintes anexos:

21.1.1. ANEXO I - Termo de Referência.

21.1.2. ANEXO II - Modelo de Declaração de Sustentabilidade (Lei Distrital nº 4.770/2012).

21.1.3. ANEXO III - Declaração para fins do Decreto nº 39.860/2019 - que dispõe sobre a proibição de par�cipação, direta ou indiretamente, de licitação,
contratação, execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários agentes públicos de órgãos ou en�dades da Administração Pública Direta
ou Indireta do Poder Execu�vo do Distrito Federal contratante ou responsável pela licitação.

21.1.4. ANEXO IV -  Modelo de declaração de contratos firmados com a inicia�va privada e a administração pública 

21.1.5. ANEXO V - De que atende à previsão con�da no Art. 429 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT

21.1.6. ANEXO VI - Minuta de Contrato.

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

 

 

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

(87412815)

 

1. OBJETO

Contratação de SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E FLUÍDOS ORIGINAIS DOS EQUIPAMENTOS
MÉDICO-ODONTOLÓGICOS DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (PMDF) E SUAS UNIDADES
DESCENTRALIZADA, para atender às necessidades do Centro de Assistência Odontológica da Polícia Militar do Distrito Federal (CAO/PMDF),
conforme especificação e quan�dade constantes neste documento (art. 6º, II, e art. 40, I, da Lei nº 8.666/93).

Órgão
Responsável

pela
Contratação

DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL - DSAP

Objeto
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E FLUÍDOS ORIGINAIS DOS

EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DA POLÍCIA MILITAR DO
DISTRITO FEDERAL (PMDF) E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS

2. JUSTIFICATIVAS

2.1. DA CONTRATAÇÃO

Conforme disposto na Instrução Norma�va nº 5 de 26 de maio de 2017 e na Instrução Norma�va nº 40 de 22 de maio de 2020, foi realizado o
Estudo Técnico Preliminar (Doc. SEI 85943374) e esta contratação foi declarada como necessária e viável.

2.2. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.2.1. O Centro de Assistência Odontológica e Unidades Descentralizadas de Odontologia da PMDF são as unidades encarregadas de prestar
atendimento odontológico no âmbito de clínica geral e especializada aos Policiais Militares a�vos e ina�vos, pensionistas e seus dependentes legais. Atualmente,
as unidades de atendimento possuem 28 (vinte e oito) consultórios, todos compostos de diversos aparelhos e acessórios periféricos, além de variadas
aparelhagens de apoio. Estes equipamentos, aparelhos e periféricos necessitam permanecer sempre em condições de funcionamento adequados, possibilitando
assim um atendimento odontológico de qualidade. Os equipamentos e aparelhos em questão possuem componentes mecânicos, hidráulicos, elétricos e
eletrônicos, que em sua maioria possuem vida ú�l indeterminada e se desgastam naturalmente durante sua u�lização, necessitando inclusive de ajustes e
regulagens periódicas, além de subs�tuições de peças, fluídos e óleos e subs�tuições eventuais por desgaste, quebras e outros mo�vos. 

2.2.2. A manutenção preven�va evita desgaste prematuro dos equipamentos, ao respeitar as indicações dos fabricantes quanto à regulagem,
lubrificação, limpeza, calibração, testes e ajustes, além de acompanhar os tempos de uso de determinadas peças, para que se trabalhe com eficiência e
segurança. A prevenção faz com que os custos sejam diminuídos e, principalmente, os equipamentos tenham disponibilidade de u�lização quando requeridos.
Esses serviços serão realizados semanalmente, com cada equipamento listado neste Termo de Referência recebendo manutenção preven�va no mínimo uma
vez por semana, conforme cronograma estabelecido entre o executor do contrato e a CONTRATADA. A manutenção corre�va sana falhas constatadas, para que
os equipamentos voltem a funcionar, evitando interrupções e paralisações dos serviços por conta dessas falhas e avarias. Esses serviços serão executados sob
demanda, a par�r da constatação da sua necessidade.

2.2.3. Até o dia 31JAN2021 havia contrato vigente (Termo Adi�vo 2 - Doc. SEI 34685221) com a empresa MEDICORDIGITAL TECNOLOGIA LTDA -
EPP (Processo SEI 0054-000388/2015) para manutenção preven�va e corre�va com reposição de peças dos equipamentos do Centro de Assistência
Odontológica e suas unidades descentralizadas. Entretanto, esta contratação não teve seu pedido de renovação atendido pela DPGC devido à intempes�vidade
de prazo para o processo de renovação contratual e à ausência de procedimentos de trâmite necessários para o fiel cumprimento previsto na Lei 8666/93 (Doc.
SEI 55153025), razão pela qual jus�fica-se este novo processo de contratação. 

2.3. DA ORIGEM DA DEMANDA   

O serviço de manutenção preven�va e corre�va com reposição de peças dos equipamentos é de extrema importância para a con�nuidade dos
atendimentos odontológicos, no entanto não representa a a�vidade fim da PMDF, nem mesmo do Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal da PMDF.
Assim, se faz necessária a contratação de empresa especializada nesses serviços, uma vez que não se dispõe de recursos materiais e humanos no quadro de
pessoal da PMDF para sua realização. Considerando indispensável o pleno funcionamento de seus equipamentos, a Chefia do CAO/PMDF formalizou
a demanda através do o�cio 1 (Doc. SEI 57424471), atualizado através de novo DOD (Doc. SEI 82466951), sob risco de interrupção dos
atendimentos odontológicos.

2.4. DOS BENEFÍCIOS À CORPORAÇÃO

2.4.1. Jus�fica-se como sendo de suma importância a manutenção dos equipamentos odontológicos ora em uso no Centro de Assistência
Odontológica e suas Unidades Descentralizadas, tendo em vista que a não-realização da manutenção dos mesmos já vem ocasionando diversos problemas nos
atendimentos odontológicos, sob o risco de suspensão do atendimento aos usuários do sistema de saúde da PMDF. A manutenção, reparo e reposição de peças
de equipamentos e aparelhos odontológicos possibilitam que os serviços da Odontologia dessa Corporação sejam viabilizados. São requisitos imprescindíveis
aos serviços com qualidade e presteza.

https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/20239255/do1-2017-05-26-instrucao-normativa-n-5-de-26-de-maio-de-2017-20237783
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-40-de-22-de-maio-de-2020-258465807
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2.4.2. A falta de serviços de manutenção acarreta deterioração dos equipamentos com consequente interrupção dos serviços odontológicos e,
consequentemente, prejuízo para essa Corporação. Esta já é uma realidade atual do serviço odontológico, conforme é possível se verificar através dos registros
de ocorrências e parte da central de esterilização do CAO-PMDF, recebidas pela Subseção de Gestão Odontológica - SSGO/DAO (vide Doc. SEI 86914526). Os
bene�cios resultantes desta contratação são a possibilidade de con�nuidade dos serviços, adequação às normas de segurança do trabalho e viabilização dos
serviços com produ�vidade.

2.5. DA NATUREZA DO SERVIÇO CONTINUADO

Para que não haja interrupção nos serviços odontológicos, é fundamental que a contratação do serviço objeto deste Termo de Referência seja de
natureza con�nuada. É certo que a interrupção de tais serviços compromete a con�nuidade das a�vidades do Centro de Assistência Odontológica e suas
unidades descentralizadas, interferindo no atendimento da família policial militar. Nesse sen�do, o objeto contempla a manutenção preven�va e corre�va
dos equipamentos médico-odontológicos pertencentes ao CAO/PMDF, assegurando a con�nuidade dos atendimentos odontológicos.

2.6. DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS JÁ CONTRATADOS

Conforme já citado, o término da relação contratual de manutenção de equipamentos do CAO/PMDF deu-se no dia 31JAN2021, portanto a PMDF,
através do DSAP - Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal, atualmente não possui contrato para a prestação de serviços con�nuados de manutenção
preven�va e corre�va com reposição de peças dos equipamentos do Centro de Assistência Odontológica da Polícia Militar do Distrito Federal e suas unidades
descentralizadas. Portanto, é muito importante que a presente contratação seja efe�vada com máxima celeridade, a fim de evitar quaisquer interrupções dos
atendimentos odontológicos, já eminentes conforme parte da central de esterilização acima citada (Doc. SEI 86914526). Neste sen�do, as ações preven�vas e de
con�ngência para mi�gar este e outros riscos, estão elencadas no Mapa de Riscos (Doc. SEI 85942761). 

2.7. DO ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO DA PMDF

2.7.1. REFERÊNCIA AO PLANO ESTRATÉGICO - PMDF - 2011 - 2022  3ª edição, aprovado pela Portaria PMDF n° 1.145 de 30 de novembro de 2020: 

A presente demanda está congruente com os seguintes pontos do Plano Estratégico da PMDF - 2011/2022:

VALORES: "Respeito aos direitos humanos" e o "Cien�ficismo";

INICIATIVA ESTRATÉGICA 7.1.3: “Desenvolver a melhoria da qualidade de vida e condições de trabalho do efe�vo da PMDF ”;

OBJETIVO 8: "Aprimorar a gestão logís�ca";

INICIATIVA ESTRATÉGICA 8.1.2. : "Garan�r a excelência logís�ca da a�vidade de saúde".

2.7.2. REFERÊNCIA AO PLANO DIRETOR DO DSAP - 2021-2022, aprovado pela Portaria PMDF n° 1.141 de 01 de novembro de 2020:

Missão: "Promover integralmente a saúde, o bem-estar e a assistência social e religiosa aos usuários do sistema de saúde, complementados
por atenção ao ensino e pesquisa."

Valores: "É�ca profissional, Cien�ficidade, Transparência, Hones�dade, Respeito à dignidade humana e Comprome�mento Ins�tucional."

Polí�cas Corpora�vas: "Priorizar a saúde preven�va, Humanizar o atendimento, Garan�r a assistência integral à saúde."

OBJETIVO 2: "Garan�r a aplicação financeira dos recursos orçamentários da área de saúde."

ESTRATÉGIA 2.1: "O�mizar a u�lização dos recursos."

OBJETIVO 5: "Garan�r infraestrutura adequada às a�vidades"

ESTRATÉGIA 5.1: "Promoção da infraestrutura."

INICIATIVA ESTRATÉGICA 5.1.3: "Construção/Reforma e ampliação do CO."

OBJETIVO 9 - "Promover a melhoria da saúde do efe�vo da PMDF, seus dependentes e pensionistas."

OBJETIVO 12 - "Promoção de saúde para os dependentes, pensionistas e ina�vos."

OBJETIVO 13: "Contribuir com inicia�vas referentes à mo�vação de pessoal, comprome�mento com a ins�tuição e sa�sfação no trabalho".

ESTRATÉGIA 13.1: Promover saúde no ambiente de trabalho".

OBJETIVO 14: "Garan�r que o efe�vo esteja em condições de saúde para atuação".

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

3.1. DA CLASSIFICAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS COMUNS

O objeto a ser contratado enquadra-se no conceito de bens e serviços comuns nos termos do parágrafo único do art. 1° da Lei nº 10.520/2002, e
art. 14 da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017.

3.2. DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO

A licitação se dará na modalidade Pregão Eletrônico, regulamentada pelo Decreto Federal nº 10.024/2019. Também serão aplicados ao certame
principalmente o estabelecido nos Decretos Distritais nº 23.287/2002, 26.851/2006, 32.767/2011 e 33.598/2012. Subsidiariamente serão aplicadas as Leis
Federais nº 8.666/1993 e 10.520/2002, assim como a Lei Complementar nº 123/2006, além de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame.

3.3. CRITÉRIO DE JULGAMENTO (TIPO DE LICITAÇÃO)

O critério de seleção da proposta mais vantajosa deverá ter por base o menor preço dos serviços especificados neste Termo de Referência, ou
seja, deverá ser selecionada a proposta com menor preço por item. Deverão ser desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências con�das no
Termo de Referência e/ou Edital, bem como aquelas que apresentarem valores manifestamente inexequíveis quando comparados aos preços de mercado, em
consonância com o disposto no art. 48, inciso II, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666/93.

3.4. DO MODO DE DISPUTA

Deverá ser adotado para o envio de lances na licitação derivada deste Termo de Referência, o modo de disputa "aberto e fechado". A escolha do
modo de disputa aberto e fechado se jus�fica pelo fato de estar sendo comumente u�lizado pela Administração Pública em licitações de serviço con�nuado,
semelhantes ao objeto desta contratação, e de haver indicações de que tal modo de disputa contribui para minimizar os riscos de propostas inexequíveis. A
descrição pormenorizada das etapas da sessão pública desse modo de disputa, incluindo a duração e ações de cada uma delas, deverá estar prevista em edital
padrão.

3.5. HABILITAÇÃO

No edital de licitação, poderão ser exigidos dos licitantes documentos em consonância com o disposto nos ar�gos 27 a 31 da Lei 8.666/1993
para a habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista, e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII
do ar�go 7º da Cons�tuição Federal. Não poderão par�cipar desta licitação empresa que es�ver sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou
que es�ver suspensa ou declarada inidônea para licitar ou contratar com a administração pública, nos termos do art. 87, III e IV, da Lei nº 8.666 de 21 de junho
de 1993.

3.5.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10520.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
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A fim de comprovar a qualificação técnica da empresa vencedora e, para a contratação em si, serão exigidos da mesma os seguintes documentos:

3.5.1.1. Cer�dão de Registro do Responsável Técnico (RT) no Conselho Profissional Competente, podendo este ser:

I - Engenheiro Clínico, Engenheiro Mecânico ou Engenheiro Eletricista, de nível superior, devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia – CREA, ou

II - Técnico Industrial das áreas de mecânica ou eletrotécnica, de nível médio, devidamente inscrito no Conselho de Técnicos Industriais - CFT/CRT.

A comprovação de vínculo do profissional com a licitante poderá ser feita por meio de contrato social, carteira de trabalho, ata de eleição de
diretoria, ficha de registro de empregados acompanhada pela guia do SEFIP – Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informação à Previdência Social ou
contrato de trabalho/prestação de serviços.

3.5.1.2. Atestado de Capacidade Técnico-Operacional, em nome da licitante, emi�do por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) a
ap�dão para desempenho de a�vidade per�nente e compa�vel em caracterís�cas, quan�dades e prazos com o objeto da licitação.

3.5.1.3. Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional, devidamente registrado(s) no CONFEA/CREA ou CFT/CRT, emi�do(s) por Pessoa Jurídica de direito
público ou privado, em nome dos profissionais, formalmente vinculados à empresa na data de abertura do certame, com as devidas anotações de
responsabilidade técnica, comprovando a execução de serviços per�nentes e compa�veis com o objeto desta licitação.

3.5.1.4. Cer�ficado de Treinamento de Instalação e Manutenção de Consultórios e Periféricos, em nome da licitante, emi�do pelo Grupo Alliage, ou Kavo
do Brasil, ou fabricante de equipamentos odontológicos de porte similar, com validade de até 5 (cinco) anos.

3.5.1.5. Termo de vistoria do local de prestação dos serviços (Doc. SEI 86693727) ou o termo de compromisso com a declaração de Desistência de Vistoria
(Doc. SEI 86693830), pelo qual se abstém da visita técnica por já conhecer todos os detalhes técnicos em relação ao local de execução do serviço objeto desta
licitação. As proponentes interessadas poderão fazer um reconhecimento dos locais descritos no item 4.5 deste Termo de Referência antes da apresentação das
propostas, a fim de tomarem conhecimento sobre a extensão dos serviços a serem executados, das dificuldades que poderão surgir no decorrer de seu
cumprimento, bem como conhecerem todos os detalhes necessários à perfeita execução dos serviços, em consonância com o entendimento do Tribunal de
Contas do Distrito Federal (Decisões 1.443/2011, 3.119/2011 e 4.117/2011 do TCDF).

a) As licitantes interessadas poderão realizar a vistoria no prazo de até 01 (um) dia ú�l antes da data da abertura do certame. As licitantes que �verem
interesse em vistoriar os equipamentos e/ou locais de prestação dos serviços poderão agendar horário no telefone (61) 3190-7500 (Secretaria - CAO/PMDF), nos
horários entre 8h e 12h ou 14h e 18h, de segunda a sexta-feira.

b) Não serão aceitas alegações posteriores quanto ao desconhecimento de qualquer detalhe, incompreensão, dúvidas ou esquecimento que possam
provocar empecilhos ou gerar atrasos na realização dos serviços ou paralisações, arcando a empresa com quaisquer ônus decorrentes destes fatos.  

3.5.1.6. Declaração de que disponibilizará instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequado para a realização do objeto da licitação, bem como
declaração da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos. A empresa deverá possuir ou declarar que
instalará sede, filial ou escritório no Distrito Federal, nos termos do item 10.6, 'a', do ANEXO VII-A, da IN nº 05/2017, local onde serão prestados os serviços, com
capacidade operacional para receber e solucionar qualquer demanda da Administração, bem como realizar todos os procedimentos per�nentes à seleção,
treinamento, admissão e demissão dos empregados. 

3.5.1.7. Termo de Compromisso de Fornecimento de Peças Originais Novas (peças originais novas ou com as mesmas especificações técnicas e
caracterís�cas de qualidade das peças de produção original).

Em caso de dúvida fundamentada em relação a alguma exigência relacionada à habilitação e/ou à qualificação técnica da empresa, será facultado
ao pregoeiro solicitar ao Ordenador de Despesas que avalie a possibilidade de promover diligência(s), por meio da formação de comissão, a fim de emi�r
parecer técnico e/ou parecer econômico-financeiro da empresa licitante, que venha(m) esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão
posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da habilitação. Tais pareceres poderão indicar ou não a desclassificação da empresa
caso haja alguma incoerência com os atestados e declarações requeridos acima, além de implicar no encaminhamento judicial de quaisquer inconsistências.

3.6. IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS DE TRATAMENTO

3.6.1. Em atenção à Lei nº 4.770, de 22 de fevereiro de 2012, deverão ser aplicados critérios de sustentabilidade ambiental nesta contratação.

3.6.2. Em relação ao fornecedor, conforme art. 2º, inc. I e II, da Lei nº 4.770, de 22 de fevereiro de 2012, será solicitada a Declaração de Sustentabilidade
Ambiental padrão dos editais do Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal - DSAP/PMDF.

3.7. DO EMBASAMENTO TÉCNICO

Para a perfeita aplicação dos conceitos e normas de biossegurança, devem ser observadas pelo Centro de Assistência Odontológica da PMDF a
legislação vigente e suas atualizações, tais como:

Norma Regulamentadora (NR) nº 32 do Ministério do Trabalho, de 11 de novembro de 2005 (diretrizes básicas para a implementação de
medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde); 

Instrução Norma�va (IN) nº 27 da Diretoria de Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, de 16 de março de
2021 (condições para funcionamento de clínicas odontológicas);

Manual de Descontaminação e Reprocessamento de Produtos para Saúde em Ins�tuições de Assistência à Saúde da Organização Mundial da
Saúde (2016);

Manual de Prevenção e Controle de Riscos nos Serviços Odontológicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (2006).

4. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

4.1. O objeto deste Termo de Referência envolve o SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS
EQUIPAMENTOS, conforme tabela abaixo:

ITEM ÚNICO QUANTIDADE

1. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E FLUÍDOS ORIGINAIS DOS
EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DA POLÍCIA MILITAR
DO DISTRITO FEDERAL (PMDF) E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS

12 MESES

SUBITEM 1.1 UNIDADE

1.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS DO CENTRO DE
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (PMDF) E SUAS UNIDADES
DESCENTRALIZADAS

CATSER: 5797

SERVIÇO

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/70610/Lei_4770.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/70610/Lei_4770.html
https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/Arquivos_SST/SST_NR/NR-32.pdf
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/79030/ses.svs.dvs_int_03_2015.html
https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/category/manuais/2
https://www.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/manual_odonto.pdf
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Classificação da Despesa: 3.3.90.39.17

SUBITEM 1.2 UNIDADE

1.2 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DOS  EQUIPAMENTOS MÉDICO-
ODONTOLÓGICOS EM CONTRATO DE MANUTENÇÃO

CATSER: 5797

Classificação da Despesa: 3.3.90.30.25

UNIDADE

4.2. Os equipamentos contemplados no objeto desta contratação seguem abaixo relacionados, conforme o Documento de Oficialização de Demanda
(Doc. SEI 82466951), conferida e novamente atualizada junto ao Almoxarifado do Centro de Assistência Odontológica - CAO/PMDF:

 

EQUIPAMENTOS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA

1
APARELHO DE RAIO-X, PERIAPICAL, COM COLUNA MÓVEL, REGULADOR DE TENSÃO, VOLTAGEM TUBO EMISSOR 70KVP, MARCA GNATUS.

TOMBAMENTOS: 3.600.122.177 e 3.600.122.178

2
APARELHO DE RAIO-X ODONTOLÓGICO, MOD. RX SELETRONIC PAREDE, P/ RADIOGRAFIAS, PERIAPICAIS, BW E OCLUSAIS, MARCA DABI-ATLANTE.

TOMBAMENTOS: 3.600.123.209; 3.600.123.210; 3.600.123.211; 3.600.123.212; 3.600.123.213; 3.600.123.214; 3.600.123.215; 3.600.123.216; 3.600.123.217
e 3.600.123.218

3
APARELHO DE RAIO-X ODONTOLÓGICO, DE PAREDE, MODELO SPECTRO 70X SELETRONIC, MARCA DABI-ATLANTE.  

TOMBAMENTOS: 3.600.188.412; 3.600.188.413; 3.600.188.450 e 3.600.188.451

4
APARELHO DE RAIO X ODONTOLÓGICO, ION 70X, TIPO PAREDE, COLUNA-MÓVEL, MARCA PROCION.

TOMBAMENTOS: 3.600.256.754; 3.600.256.755 e 3.600.256.756

5

APARELHO CONJUGADO DE ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO, MODELO PROFI NEO, MARCA DABI-ATLANTE.

TOMBAMENTOS: 3.600.217.296; 3.600.217.297; 3.600.217.298; 3.600.217.299; 3.600.217.300; 3.600.217.301; 3.600.217.302; 3.600.217.303;
3.600.217.304; 3.600.217.305; 3.600.217.306; 3.600.217.307; 3.600.217.308; 3.600.217.309; 3.600.217.310; 3.600.217.311; 3.600.217.312; 3.600.217.313;
3.600.217.314; 3.600.217.315; 3.600.217.316; 3.600.217.317; 3.600.217.319; 03600.258.891; 03600.258.892; 03600.258.893; 03600.258.894;
03600.258.895; 03600.258.896; 03600.258.897 e 03600.258.898

6
BOMBA A VÁCUO DE ALTA POTÊNCIA VAZÃO 200 LITROS POR MINUTO, MOTOR ELÉTRICO, MODELO CICLONE, MARCA DABI-ATLANTE.

TOMBAMENTOS: 3.600.120.644; 3.600.120.645; 3.600.120.648; 3.600.120.649; 3.600.120.650; 3.600.120.651

7
BOMBA A VÁCUO ALTA POTÊNCIA, COMPOSIÇÃO: FLANGE, ROTOR E TAMPA, MARCA SCHUSTER.

TOMBAMENTOS: 3.600.217.249; 3.600.217.250; 3.600.217.251; 3.600.217.253 e 3.600.217.254

8
CÂMERA INTRAORAL COM KIT CÂMERA USB, MARCA KAVO.

TOMBAMENTOS: 3.600.197.575; 3.600.197.577; 3.600.197.578 e 3.600.197.579

9
CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, COM 400.000 RPM, MARCA DABI-ATLANTE.

TOMBAMENTOS: 3.600.121.084; 3.600.121.085; 3.600.121.086; 3.600.121.087; 3.600.121.088; 3.600.121.089; 3.600.121.090 e 3.600.121.091

10
COMPRESSOR DE AR, APV 40/380, C/MOTOR BLIND. M/PRESSURE, MOD. PSW 40/400, N.06980399.

TOMBAMENTO: 3.600.057.782

11
COMPRESSOR DE AR, S45, 220 V, 2CV, MARCA SCHUSTER.

TOMBAMENTOS: 3.600.182.112; 3.600.182.113; 3.600.182.114; 3.600.182.115; 3.600.182.116; 3.600.182.117; 3.600.182.118; 3.600.182.120;
3.600.182.121; 3.600.182.122; 3.600.182.123 e 3.600.182.125

12
COMPRESSOR ODONTOLÓGICO SILENCIOSO, MODELO 180/24, MARCA DABI-ATLANTE.

TOMBAMENTOS: 3.600.188.414 e 3.600.188.452

13
COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, ISENTO DE ÓLEO, CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: 40L, MARCA/MOD.: FIAC/AIR COMPACT.

TOMBAMENTOS: 3.600.256.743; 3.600.256.744; 3.600.256.745; 3.600.256.746; 3.600.256.747; 3.600.256.748; 3.600.256.749; 3.600.256.750;
3.600.256.751; 3.600.256.752 e 3.600.256.753

14
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, COM CADEIRA SEM NECESSIDADE DE FIXAR AO SOLO, MARCA DABI-ATLANTE.

TOMBAMENTOS: 3.600.123.121; 3.600.123.122; 3.600.123.123; 3.600.123.124; 3.600.123.127; 3.600.123.128; 3.600.123.129; 3.600.123.130;
3.600.123.131; 3.600.123.133 e 3.600.123.134

15
CONJUNTO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO COM CADEIRA COM CONT. DIGITAL, CUSPIDEIRA, BROCAR, REFLETOR E MOCHO, MARCA DABI-ATLANTE.

TOMBAMENTO: 3.600.126.604

16
CADEIRA ODONTOLÓGICA, BRAÇO ARTICULADO, MODELO CROMA 2007 SF PS TITANIUM, MARCA DABI-ATLANTE.

TOMBAMENTOS: 3.600.188.401; 3.600.188.402; 3.600.188.439 e 3.600.188.440

17 EQUIPO ODONTOLÓGICO HASTEFLEX, MODELO TITANIUM, COM TERMINAIS DE BAIXA E ALTA ROTAÇÃO, PONTAS DE JATO DE BICARBONATO E
ULTRASSOM, MARCA DABI-ATLANTE.
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TOMBAMENTOS: 3.600.188.403; 3.600.188.404; 3.600.188.441 e 3.600.188.442

18
CADEIRA ODONTOLÓGICA COM CONTROLE ELETRÔNICO DIGITAL, MOD. CONSULTÓRIO CROMA TECHNO CART. V, MARCA DABI-ATLANTE.

TOMBAMENTOS: 3.600.217.321; 3.600.217.323; 3.600.217.324; 3.600.217.325; 3.600.217.326 e 3.600.217.327

19
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, COMPOSTO POR CADEIRA ODONTOLÓGICA, EQUIPO ACOPLADO, MOD. CJ UNIK C4 COM UM MOCHO SN MARCA KAVO.

TOMBAMENTOS: 03600.258.914 e 03600.258.915

20

CONTRA-ÂNGULO EM ALUMÍNIO, ROTAÇÃO 20.000RPM, COM GIRO LIVRE 360º SOBRE O MICROMOTOR, MARCA DABI-ATLANTE.

TOMBAMENTOS: 3.600.120.253; 3.600.120.254; 3.600.120.255; 3.600.120.256; 3.600.120.257; 3.600.120.259; 3.600.120.260; 3.600.120.261;
3.600.120.262; 3.600.120.263; 3.600.120.264; 3.600.120.265; 3.600.120.266; 3.600.120.267; 3.600.120.268; 3.600.120.269; 3.600.120.270; 3.600.120.271;
3.600.120.272; 3.600.120.273 e 3.600.120.274

21
FILTRO DE AR ODONTOLÓGICO 1/4, MARCA BEL AIR.

TOMBAMENTOS: 3.600.188.418; 3.600.188.419; 3.600.188.456 e 3.600.188.457

22
FILTRO E REGULADOR DE AR, 03 ESTÁGIOS, ODONTOLÓGICO, MODELO CPOT 1200, MARCA BEL AIR.

TOMBAMENTOS: 3.600.188.420 e 3.600.188.458

23

FOTOPOLIMERIZADOR LED, SEM FIO, MODELO RAD II CALL, MARCA SDI.

TOMBAMENTOS: 3.600.217.163; 3.600.217.164; 3.600.217.165; 3.600.217.166; 3.600.217.167; 3.600.217.168; 3.600.217.169; 3.600.217.170;
3.600.217.171; 3.600.217.172; 3.600.217.173; 3.600.217.174; 3.600.217.175; 3.600.217.176; 3.600.217.177; 3.600.217.178; 3.600.217.179; 3.600.217.180;
3.600.217.181; 3.600.217.182; 3.600.217.183; 3.600.217.184; 3.600.217.185; 3.600.217.186; 3.600.217.187; 03600.259.256; 03600.259.257;
03600.259.258; 03600.259.259; 03600.259.260; 03600.259.261; 03600.259.262; 03600.259.263; 03600.259.264  e 03600.259.265

24

KIT ACADÊMICO DE INSTRUMENTOS PARA ATIVIDADES ODONTOLÓGICAS, CONJUNTO ACADÊMICO, MODELO 3NS, MARCA KAVO.

TOMBAMENTOS: 3.600.217.118; 3.600.217.119; 3.600.217.120; 3.600.217.121; 3.600.217.122; 3.600.217.123; 3.600.217.124; 3.600.217.125;
3.600.217.130; 3.600.217.131; 3.600.217.132; 3.600.217.136; 3.600.217.137; 3.600.217.138; 3.600.217.139; 3.600.217.140; 3.600.217.141; 3.600.217.142;
3.600.217.143; 3.600.217.144; 3.600.217.145; 3.600.217.146; 3.600.217.147; 03600.254.262; 03600.254.263; 03600.254.264; 03600.254.265;
03600.254.266; 03600.254.267; 03600.254.268; 03600.254.269; 03600.254.270; 03600.254.271; 03600.254.272; 03600.254.273; 03600.254.274;
03600.254.275; 03600.254.276; 03600.254.277; 03600.254.278; 03600.254.279; 03600.254.280; 03600.254.281; 03600.254.282; 03600.254.283;
03600.254.284; 03600.254.285; 03600.254.286; 03600.254.287; 03600.254.288; 03600.254.289; 03600.254.290; 03600.254.291; 03600.254.292;
03600.254.293; 03600.254.294; 03600.254.295; 03600.254.296; 03600.254.297; 03600.254.298; 03600.254.299; 03600.254.300 e 03600.254.301

25
KIT ACADÊMICO, CONJUNTO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, PONTAS SILENT, MARCA DABI-ATLANTE.

TOMBAMENTOS: 3.600.122.202; 3.600.122.203; 3.600.122.204; 3.600.122.205; 3.600.122.210; 3.600.122.211; 3.600.122.212 e 3.600.122.213

26
KIT DE OXIGÊNIO, BALA DE OXIGÊNIO COMPOSTO DE: MANÔMETRO, UMIDIFICADOR, REGULADOR DIAFRAGMA METAL CROMADO, SUPORTE PARA
FIXAÇÃO DO CILINDRO, MARCA UNITEC.

TOMBAMENTOS: 3.600.098.280 e 3.600.098.281

27
KIT DE OXIGÊNIO PORTÁTIL COM CILINDRO EM ALUMÍNIO E VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO, CAPACIDADE PARA 3 LITROS, MARCA HDX.

TOMBAMENTOS: 3.600.251.500; 3.600.251.501; 3.600.251.502; 3.600.251.503; 3.600.251.504; 3.600.251.505; 3.600.251.506; 3.600.251.507; 3.600.251.508
e 3.600.251.509

28
LOCALIZADOR APICAL ELETRÔNICO, LOCALIZADOR FORAMINAL OU MEDIDOR DO COMPRIMENTO DO CANAL RADICULAR, BINGO 1020, MARCA FORUM
TECHNOLOGIES.

TOMBAMENTOS: 3.600.119.639; 3.600.119.640; 3.600.119.641; 3.600.119.642 e 3.600.119.643

29
LOCALIZADOR APICAL COMANDO COMPUTADORIZADO, MARCA KDENT, MODELO DPEXIII.

TOMBAMENTOS: 03600.275.556; 03600.275.557; 03600.275.558; 03600.275.559; 03600.275.560; 03600.275.561; R21A0890D3; R21A0849D3;
R21A0801D3; R21A0651D3; R21A0788D3 e R21A0976D3

30
MÁQUINA DE SOLDA DIGITAL, APLICAÇÃO ODONTOLÓGICA, MODELO SPM-300 MARCA KERNIT.

TOMBAMENTOS: 3.600.122.216 e 3.600.122.217

31
MICROMOTOR, ROTAÇÃO 3.000 A 20.000RPM, MARCA DABI-ATLANTE.

TOMBAMENTOS: 3.600.120.239; 3.600.120.240; 3.600.120.241; 3.600.120.242; 3.600.120.243; 3.600.120.244; 3.600.120.245; 3.600.120.246 e
3.600.120.247

32
MICROMOTOR DE BANCADA COM 30000 A 35000 RPM PARA LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA. MARCA MARATOHN.

TOMBAMENTOS: 3.600.175.721; 3.600.175.722; 3.600.175.723; 3.600.175.724; 3.600.175.725; 3.600.175.726; 3.600.175.727 e 3.600.175.728

33

MOCHO ODONTOLÓGICO ERGONÔMICO MARCA KAVO.

TOMBAMENTOS: 3.600.120.985; 3.600.120.986; 3.600.120.987; 3.600.120.989; 3.600.120.990; 3.600.120.991; 3.600.120.994; 3.600.120.996;
3.600.120.997; 3.600.120.998; 3.600.120.999; 3.600.121.000; 3.600.121.001; 3.600.121.002; 3.600.121.004; 3.600.121.005; 3.600.121.010; 3.600.121.011;
3.600.121.012; 3.600.121.014 e 3.600.121.015

34
MOCHO, CADEIRA CLÍNICA ODONTOLÓGICA, COM ASSENTO GIRATÓRIO, ALTURA REGULÁVEL, MOD. FISIOMOCHO SN A GÁS COM 2 ALAVANCAS, MARCA
KAVO.

TOMBAMENTOS: 03600.258.916; 03600.258.917; 03600.258.918; 03600.258.919; 03600.258.920; 03600.258.921; 03600.258.922 e 03600.258.923

35 MOCHO COM PÉS CROMADOS, MODELO ERGORELAX PREMIUM, MARCA DABI-ATLANTE.
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TOMBAMENTOS: 3.600.188.409; 3.600.188.410; 3.600.188.447 e 3.600.188.448

36
MÓDULO ELÉTRICO DE INSTRUMENTAÇÃO ENDODÔNTICA, VEL. REGULÁVEL DE 150 A 800RPM, MARCA DRILLER.

TOMBAMENTOS: 3.600.120.276; 3.600.120.277 e 3.600.120.278

37
MOTOR ENDODÔNTICO COM CONTRA ÂNGULO, MODELO D FORCE 1000 ENDO, MARCA DENTFLEX.

TOMBAMENTOS: 03600.275.562; 03600.275.563; 03600.275.564; 03600.275.565; 03600.275.566 e 03600.275.567

38
MOTOR ODONTOLÓGICO DE PERFURAÇÃO ÓSSEA MARCA KAVO.

TOMBAMENTOS: 3.600.174.147 e 3.600.174.148

39
NEGATOSCÓPIO DE 1 CORPO, MARCA FORAMÉDICA.

TOMBAMENTO: 3.600.087.210

40
NEGATOSCÓPIO PANORÂMICO, MARCA UNEMOL.

TOMBAMENTOS: 3.600.120.677; 3.600.120.678; 3.600.120.679; 3.600.120.680; 3.600.120.681; 3.600.120.682; 3.600.120.683; 3.600.120.684;
3.600.120.685; 3.600.120.686; 3.600.120.687; 3.600.120.688; 3.600.120.689; 3.600.120.690 e 3.600.120.704

41
NEGATOSCÓPIO PANORÂMICO, MODELO SLIM SEM LUPA, MARCA BLUE ODONTO.

TOMBAMENTOS: 3.600.188.422; 3.600.188.423; 3.600.188.460 e 3.600.188.461

42
NEGATOSCÓPIO COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO POR LED, ÁREA VISÍVEL DE 260X150MM, MARCA BIOTRON.

TOMBAMENTOS: 3.600.256.721; 3.600.256.722; 3.600.256.723; 3.600.256.724; 3.600.256.725; 3.600.256.726; 3.600.256.727; 3.600.256.728; 3.600.256.729
e 3.600.256.730

43
PEÇA RETA E ANGULAR CIRÚRGICA, MULTIPLICADORA 1:2, MARCA KAVO.

TOMBAMENTOS: 03600.258.861; 03600.258.862 e 03600.258.863

44
PLASTIFICADORA A VÁCUO, MARCA BIO ART.

TOMBAMENTOS: 3.600.172.472; 3.600.172.473; 3.600.172.474; 3.600.172.475; 3.600.172.476; 3.600.172.477; 3.600.172.478; 3.600.172.479; 3.600.172.480
e 3.600.172.481

45
PRENSA DE BANCADA, HIDRÁULICA, PARA USO EM FORNO DE MICROONDAS, MARCA VH.

TOMBAMENTOS: 3.600.122.218 e 3.600.122.219

46
RECORTADOR DE GESSO, MOTOR 1/4 A 1/2 DE CV, ROTAÇÃO 1715RPM, MARCA VH.

TOMBAMENTO: 3.600.120.664

47
REFLETOR ODONTOLÓGICO MONOFOCAL, MODELO REFLEX LD TITANIUM, MARCA DABI-ATLANTE.

TOMBAMENTOS: 3.600.188.405; 3.600.188.406; 3.600.188.443 e 3.600.188.444

48
SISTEMA DE SUCÇÃO DE ALTA POTÊNCIA 1.2HP, MODELO CICLONE, COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, MARCA DABI-ATLANTE.

TOMBAMENTOS: 3.600.175.731; 3.600.175.732; 3.600.175.733; 3.600.175.734; 3.600.175.735; 3.600.175.736; 3.600.175.737; 3.600.175.738; 3.600.188.449
e 3.600.188.411

49
ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO, MARCA DRILLER.

TOMBAMENTOS: 3.600.172.467; 3.600.172.468 e 3.600.172.470

50
UNIDADE HÍDRICA AUXILIAR MOD. TECHNO T200 UP TITANIUM, COM 2 TERMIN. DE SUGADORES, SERINGA TRÍPLICE E FOTOPOLIMERIZ. LED INTEGRADO
MARCA DABI-ATLANTE.

TOMBAMENTOS: 3.600.188.407; 3.600.188.408; 3.600.188.445 e 3.600.188.446

51
VIBRADOR DE GESSO, MARCA VP.

TOMBAMENTOS: 3.600.122.220 e 3.600.122.221

TOTAL DE EQUIPAMENTOS

4.3. Cada equipamento listado neste Termo de Referência deverá receber manutenção preven�va semanalmente ou em prazo inferior, de acordo com
a recomendação do fabricante do respec�vo equipamento. O serviço de manutenção será con�nuo, porém a reposição de peças somente se dará quando
houver necessidade de troca por desgastes e/ou falhas devidamente constatados pelo serviço técnico contratado e após ciência e autorização do executor do
contrato. O preceptor da empresa contratada deverá confirmar com o executor do contrato as datas e periodicidade para manutenção preven�va de cada
equipamento. Visando a con�nuidade dos atendimentos odontológicos na PMDF, a empresa contratada deverá atender em até 01 (um) dia ú�l, nos horários de
8h às 12h e 14h às 18h durante os dias úteis, os chamados do executor do contrato para manutenção corre�va dos equipamentos e concluir o serviço de
manutenção de cada equipamento em até 03 (três) dias úteis após o chamado do executor do contrato, salvo jus�fica�va plausível por escrito. 

4.4. Dentre os serviços a serem prestados, a empresa contratada deve transportar e manutenir os equipamentos dentro dos critérios estabelecidos
pelo fabricante de modo a não afetar sua iden�dade, qualidade e integridade, ou seja, mantendo as condições originais e de pleno funcionamento dos
equipamentos especificados com a reposição de peças originais novas ou com as mesmas especificações técnicas e caracterís�cas de qualidade das peças de
produção original. Todas as peças avariadas que forem subs�tuídas deverão ser devolvidas pela empresa contratada ao executor do contrato nomeado.

4.5. Os endereços das Unidades da Polícia Militar onde os equipamentos listados encontram-se instalados são: 

CAO: Setor de Áreas Isoladas Sul, Quadra 4, Setor Policial Sul -  Brasília - DF - CEP: 70610-200;

UNIDO 9º Batalhão de Polícia Militar: Área Especial 02, Setor Sul – Gama – DF – CEP: 72415-620;
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UNIDO 13º Batalhão de Polícia Militar: Quadra Central, Área Especial nº 2, Lote 02 – Sobradinho – DF – CEP:73010-511;

UNIDO 17º Batalhão de Polícia Militar: Avenida Sibipiruna, Lote 3/5 – Águas Claras – DF – CEP: 71215-246 e

UNAMPRO 463 e UNAMPRO 464: Setor de Áreas Isoladas Sul, Quadra 4, Setor Policial Sul -  Brasília - DF - CEP: 70610-200 (Obs: por serem
unidades móveis de atendimento, podem variar suas localizações).

4.6. DAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS ACEITÁVEIS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO
DE PEÇAS

4.6.1. Os serviços de manutenção preven�va e corre�va com reposição de peças constantes deste Termo de Referência serão prestados nos endereços
descritos no item 4.5. Para os equipamentos cuja necessidade de serviços de manutenção corre�va impliquem em sua re�rada para as instalações da
CONTRATADA, o seu representante deverá entregar para o executor do contrato um Termo de Responsabilidade assinado juntamente com o Relatório Técnico na
re�rada do bem patrimonial.

4.6.2. Poderá haver o acréscimo ou supressão de 25% que se fizerem necessários no serviço, nas mesmas condições contratuais, observado os termos
do ar�go 65, § 1º da Lei 8.666/1993.

4.6.3. A empresa CONTRATADA deverá executar as manutenções com ferramentas próprias e técnicos habilitados, para fins de revisão e reparos,
abrangendo:

Manutenções preven�vas semanais ou de acordo com o fabricante de cada equipamento;

Correção de discrepâncias que se refere ao serviço de manutenção prestado quando se apresentar algum problema ou variação anormal
dos parâmetros de operação detectados durante as inspeções preven�vas.

4.6.4. Os serviços corre�vos serão prestados pela empresa CONTRATADA mediante acionamento da CONTRATANTE através de ordem de serviço,
cumprindo todos os procedimentos de reparo, revisão geral e subs�tuição de componentes preconizados em documentação técnica emi�da pelo fabricante, a
exemplo dos manuais de manutenção dos fabricantes. Os serviços contratados deverão ser executados preferencialmente no horário comercial, entre 08h e 18h.
Entretanto, caso haja necessidade, estes serviços poderão ser realizados em outros horários, mediante jus�fica�va da CONTRATADA e autorização prévia do
executor de contrato. Não há pagamento de hora extra nos casos de prestação de serviços fora do horário indicado. Os serviços realizados fora da sede da
CONTRATANTE obedecerão aos mesmos regimes de horário e fiscalização.

4.6.5. Para a aprovação do serviço de manutenção corre�va com reposição de peças, as peças que necessitarem de subs�tuição deverão ser subme�das
à apreciação prévia do executor do contrato juntamente com balizamentos indica�vos dos respec�vos custos, para efeito de análise técnica, fiscalização da
auten�cidade dos orçamentos apresentados e compa�bilidade com os valores de mercado. 

4.6.6. Nos preços a serem propostos deverão estar incluídos todos os custos, despesas diretas e indiretas relacionadas com o objeto da licitação, tais
como tributos de quaisquer natureza, fretes, seguros, materiais diversos necessários à execução de inspeções, custos da mão de obra para instalação, transporte
de ferramenta e materiais de consumo tais como fluidos, gases, óleos, filtros, detergentes, umectantes, lubrificantes, estopas, dentre outros. 

4.7. DAS ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

4.7.1. Entende-se por serviços de manutenção preven�va aqueles que têm por finalidade executar quaisquer procedimentos que envolvam limpeza,
lubrificação, calibração, ajustes, testes e revisões que visem evitar a ocorrência de defeitos, bem como garan�r o con�nuo e perfeito funcionamento dos
equipamentos listados no item 4.2 deste documento, dentro das condições operacionais especificadas pelo respec�vo fabricante.

4.7.2. Os fluidos, gases, óleos, filtros, detergentes, umectantes, lubrificantes, estopas e outros materiais de consumo empregados normalmente nos
serviços de manutenção preven�va, ou mesmo, corre�va dos equipamentos e aparelhos, não serão considerados como peças de reposição e deverão ter suas
despesas totalmente custeadas pela empresa CONTRATADA, fazendo parte do serviço de manutenção, sem qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE.

4.7.3. O serviço de manutenção preven�va será realizado pela CONTRATADA, através de visitas de inspeção periódica em datas pré-estabelecidas e
acordadas entre o executor do contrato e a CONTRATADA conforme tabela abaixo:

PERIODICIDADE
SEMANAL LOCALIDADE PROCEDIMENTOS MÍNIMOS - PADRÃO

SEGUNDA-
FEIRA

CAO

Setor de Áreas Isoladas Sul, Quadra 4, Setor Policial Sul
- Brasília - DF - CEP: 70610-200

A MANUTENÇÃO PREVENTIVA INCLUI:

Calibração.

Ajustes.

Testes.

Regulagem e revisão que inclua a troca de fluídos, gases,
óleos, filtros, lubrificantes e outros.

Regulagem das válvulas de ar, água e rotação das pontas;

Ajuste da velocidade e do pedal de acionamento.

Regulagem do sistema de sucção/irrigação, sugador,
compressor interno.

Regulagem da pressão de ar e da água dos terminais
borden das pontas de alta e baixa rotação.

Regulagem do refletor, sistema de acionamento de
elevação e encosto e posição de trabalho.

Medição da intensidade de luz dos aparelhos
fotopolimerizadores.

Limpeza dos sistemas de sucção e irrigação.

Conferência do funcionamento dos  equipamentos /
aparelhos dos equipamentos/aparelhos etc.

Lubrificação e revisão geral dentre outros.

Orientação dos profissionais quanto ao uso adequado dos
equipamentos/aparelhos etc.

TERÇA-FEIRA
UNIDO 9º Batalhão de Polícia Militar

Área Especial 02, Setor Sul - Gama - DF - CEP: 72415-
620

QUARTA- FEIRA
UNIDO 13º Batalhão de Polícia Militar

Quadra Central, Área Especial nº 2, Lote 02 –
Sobradinho – DF – CEP:73010-51

QUINTA-FEIRA
UNIDO 17º Batalhão de Polícia Militar

Avenida Sibipiruna, Lote 3/5 – Águas Claras – DF –
CEP: 71215-246

SEXTA- FEIRA

UNAMPROs

Setor de Áreas Isoladas Sul, Quadra 4, Setor Policial Sul
- Brasília - DF - CEP: 70610-200 

(Obs: por serem unidades móveis de
atendimento, podem variar suas localizações)

4.7.4.  Os serviços de manutenção preven�va serão realizados, portanto, conforme o cronograma pré-estabelecido entre o executor do contrato e a
CONTRATADA, sendo que cada equipamento deverá ser manutenido preven�vamente, no mínimo, uma vez por semana, salvo recomendação diversa do
fabricante do respec�vo equipamento. Caso os prazos sejam excedidos e injus�ficados em mais de 3 (três) dias úteis devido à inexistência de materiais de troca
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sistemá�ca, isto é, aqueles subs�tuídas obrigatoriamente a cada inspeção preven�va, ou ainda itens de pequena complexidade no estoque da empresa
CONTRATADA, como por exemplo, graxa, fluidos hidráulicos ou lubrificantes, serão aplicadas as penalidades previstas em contrato ou aquelas previstas na
legislação per�nente.

4.7.5. O  cronograma acima sugerido poderá ser alterado pelo executor do contrato em contato direto com a CONTRATADA de acordo com as
necessidades do serviço.

4.8. DAS ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA

4.8.1. Entende-se por serviços de manutenção corre�va a série de procedimentos des�nados a eliminar defeitos decorrentes do uso dos equipamentos
listados no item 4.2 deste Termo de Referência, recolocando o equipamento defeituoso em perfeitas condições de uso, compreendendo inclusive as necessárias
subs�tuições de peças e componentes, ajustes e reparos, testes de calibração, de acordo com manuais e normas técnicas específicas, limpeza e aspiração na
parte interna dos equipamentos.

4.8.2. O serviço de manutenção corre�va será realizado nos equipamentos que apresentarem defeitos, mediante chamado técnico por parte da
CONTRATANTE, com a consequente abertura de uma Ordem de Serviço (OS), com finalidade de recolocá-los em perfeitas condições de uso, em conformidade
com o estabelecido em contrato e pelos manuais e normas técnicas específicas. Os serviços poderão ainda ser solicitados por meio de telefone, e-mail ou outro
meio hábil de comunicação, desde que previamente acordado com a CONTRATADA, sem prejuízo de posterior formalização do chamado técnico.

4.8.3. O prazo para atendimento (chegada do técnico ao local onde está instalado o equipamento) da chamada técnica será de, no máximo 1 (um) dia
ú�l a contar do registro da chamada pela CONTRATANTE. No atendimento do chamado técnico, a CONTRATADA deverá solucionar o problema detectado no
equipamento, salvo se houver necessidade de subs�tuição de peças no equipamento.

4.8.4. No caso de haver necessidade de subs�tuição de peças com vistas à completa execução dos serviços, ou seja, colocação do equipamento em
operação, a manutenção corre�va deverá ocorrer no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, a contar da autorização para subs�tuição. Tais prazos são jus�ficados
por se tratar de serviço que envolve risco à saúde de pacientes em tratamento e dos profissionais envolvidos no atendimento, o que exige agilidade no
atendimento de eventuais defeitos nos aparelhos e equipamentos u�lizados em tal serviço, facilitando assim o controle da administração e o gerenciamento de
riscos. Excepcionalmente, quando não houver a peça no mercado local, ou as correções ensejarem em serviços inexecutáveis em 3 (três) dias úteis, uma
jus�fica�va do atraso (preferencialmente com documento anexo expedido pelo fabricante) com a previsão do conserto por escrito e assinada pelo responsável
técnico da CONTRATADA deverá ser entregue ao executor do contrato que avaliará a plausibilidade da situação anteriormente à aprovação do serviço com a
reposição de peça. Caso o executor do contrato entenda, em comunhão com a Chefia do CAO/PMDF, que o prazo para a manutenção ultrapassará o aceitável
para a garan�a de manutenção dos atendimentos médicos e/ou odontológicos, a CONTRATADA terá que subs�tuir o aparelho danificado, provisoriamente, por
outro de igual desempenho e porte, devendo manter o aparelho subs�tuto na respec�va UPM até que haja devolução do equipamento de propriedade da
PMDF devidamente consertado. Sendo solicitada pelo executor do contrato esta subs�tuição, a CONTRATADA deverá realizá-la em um prazo de 1 (um) dia ú�l.

4.8.5. As comunicações oficiais de defeitos nos equipamentos deverão ser descritas e protocoladas em livro de registro de ocorrências técnicas e ordem
de serviço (OS), com rubrica de ciência do técnico representante do prestador dos serviços, constando a data da comunicação, que ficará em poder do executor
do contrato.

4.8.6. Todo e qualquer serviço realizado com necessidade de reposição de peças deverá ser totalmente efetuado pela CONTRATADA com a devida
reposição com peças originais novas ou com as mesmas especificações técnicas e caracterís�cas de qualidade das peças de produção original e de acordo com as
especificações técnicas dos aparelhos danificados. A troca de peças ou componentes dos equipamentos que apresentarem defeitos ou problemas técnicos
deverá ser realizada mediante a aprovação do executor do contrato nomeado pela CONTRATANTE.

4.8.7. Para os equipamentos descon�nuados – fora de linha de fabricação – a CONTRATADA poderá, nos casos de falta do componente original,
subs�tuí-lo por componente similar ou realizar modificações no equipamento, visando torná-lo operacional em condições de u�lização, desde que as
caracterís�cas operacionais originais do equipamento sejam preservadas. A CONTRATADA para estes casos, deverá apresentar relatório especificando as
modificações realizadas ao executor do contrato, constando também, relatório de testes comprobatórios de funcionamento, assumindo total responsabilidade
sobre as modificações realizadas.

4.8.8. Em casos excepcionais, em que determinado(a) componente ou peça não es�ver disponível pelo fabricante, mediante autorização prévia do
executor do contrato, poderá ser u�lizado(a) componente ou peça recondicionado(a)/ remanufaturado(a) ou similar ao original na reposição do componente ou
peça defeituoso(a), man�da a garan�a mínima exigida de 90 (noventa) dias após sua instalação ou outra maior definida pelo novo fabricante.

4.8.9. No caso de equipamento em linha de produção, caso haja problemas no fornecimento de peças originais, como, por exemplo, atrasos na
produção ou na importação, podem ser u�lizadas peças similares de qualidade, desde que haja anuência por escrito do executor do contrato. Os problemas
oriundos da fábrica que impeçam o fornecimento da peça original devem estar comprovados pela CONTRATADA por meio de correspondência �sica ou digital
originária da fabricante ou do representante autorizado. O executor examinará a documentação e aquiescerá ou não com a instalação da peça similar a
depender da urgência na necessidade de u�lização do equipamento que requeira a peça. Se não houver peça de similar qualidade, podem ser aceitas peças
remanufaturadas. Em ambas as situações, o executor do contrato deverá ser consultado e a garan�a será de responsabilidade da CONTRATADA por período
mínimo de 90 (noventa) dias após sua instalação ou outra maior definida pelo fabricante.

4.9. DA REPOSIÇÃO DE PEÇAS

4.9.1. São passíveis de troca, por desgaste ou quebra, todas as peças necessárias ao bom e correto funcionamento de todos os equipamentos
constantes no item 4.2 deste Termo de Referência, quantas vezes se fizer necessário.

4.9.2. As peças e/ou componentes necessários à prestação dos serviços, bem como todo material de lubrificação u�lizado nos serviços de manutenção
corre�va, ou mesmo preven�va, serão fornecidos pela CONTRATADA, e passarão a ser de propriedade da Contratante.

4.9.3. As peças que necessitarem de subs�tuição deverão ser subme�das à apreciação prévia do executor do contrato, para efeito de análise técnica e
aprovação, juntamente com balizamentos indica�vos dos respec�vos custos. Para que o ressarcimento da(s) peça(s) subs�tuída(s) seja realizado, o valor total da
nota fiscal deve corresponder ao somatório dos menores valores encontrados para cada peça, conforme pesquisa de preços realizada pela CONTRATANTE ou do
orçamento levantado pela CONTRATADA. Para efeito de pagamento, a relação de peças subs�tuídas deve estar devidamente discriminada na(s) Nota(s) Fiscal(is)
a ser(em) apresentada(s) mensalmente para ser(em) atestada(s) pelo executor do contrato.

4.9.4. Constatada a necessidade de subs�tuição de peças, seu fornecimento e instalação obedecerão as seguintes etapas:

Solicitação de serviço pela CONTRATADA especificando o defeito apresentado e as peças que necessitem ser subs�tuídas, juntamente com
balizamentos indica�vos dos respec�vos custos;

Análise técnica, aprovação e ra�ficação pela PMDF, por meio do executor do contrato, da necessidade de subs�tuição das peças indicadas
na solicitação de serviço apresentada pela CONTRATADA;

Fornecimento das peças pela CONTRATADA, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e com nota fiscal específica (à parte
da nota fiscal de serviços) emi�da em nome da CONTRATANTE e entregue ao executor do contrato;

Instalação das peças pela CONTRATADA.

4.9.5. Todas as peças, componentes e materiais porventura subs�tuídos deverão ser entregues pela CONTRATADA ao executor do contrato.

4.9.6. As peças subs�tuídas deverão ser peças originais novas ou com as mesmas especificações técnicas e caracterís�cas de qualidade das peças de
produção original. A instalação de qualquer peça nos equipamentos será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, que não poderá impor à PMDF, por tais
aplicações, qualquer ônus adicional aos preços contratados para os serviços de manutenção, incluindo o frete das mesmas. 
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4.9.7. DA GARANTIA

Conforme a Lei Federal n° 8.078 de 11 de setembro de 1990, ou Código de Defesa do Consumidor vigente, as peças eventualmente subs�tuídas
deverão contar com garan�a de 90 (noventa) dias, mesmo se o contrato já �ver expirado, ou seja, não poderão ser cobradas as mesmas peças para determinado
equipamento se houver a necessidade de nova manutenção corre�va dentro deste prazo.

5. PLANILHA DE CUSTOS

5.1. Via de regra, são u�lizados os parâmetros de pesquisa de preços definidos pela Instrução Norma�va nº 3 de 20 de abril de 2017 do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, pelo Decreto nº 39.453 de 14 de novembro de 2018 do Governo do Distrito Federal, pela Portaria nº 514 de 16 de
novembro de 2018 do Governo do Distrito Federal e pelos Acórdãos do TCU nº 2318/2014 e 143/2019. Logo, a pesquisa de preços deverá ser realizada mediante
a u�lização dos seguintes parâmetros:

Painel de Preços do Sistema de Compras do Governo Federal - Comprasnet, acessível em paineldeprecos.planejamento.gov.br e, do Painel
de NFe do Distrito Federal acessível em painel.fazenda.df.gov.br, na busca de relatórios de pesquisa de preços de serviços similares;

Pesquisa de preços públicos referentes a aquisições ou contratações similares realizadas pelo Distrito Federal ou demais entes públicos,
inclusive contratação similar em vigor da própria PMDF;

Pesquisa com os fornecedores, desde que as datas das pesquisas não se diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias, ou

Pesquisa publicada em mídia especializada, sí�os eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de
acesso.

5.2. Os parâmetros acima podem ser u�lizados de forma combinada ou não, porém, por se tratarem de equipamentos pertencentes à PMDF, a busca
por preços públicos fica impossibilitada por não exis�r órgão público com a mesma listagem de equipamentos. Pelo mesmo mo�vo, ou seja, por se tratarem de
serviços de manutenção a serem prestados in loco no Centro de Assistência Odontológica da Polícia Militar do Distrito Federal, nas Unidades Descentralizadas de
Odontologia (UNIDO) e nas Unidades Avançadas Móveis de Prevenção Odontológica (UNAMPRO), e devido às peculiaridades das manutenções exigidas nos
equipamentos e tributos aplicados nesta unidade federa�va, foram procurados fornecedores apenas do Distrito Federal.

5.3. Foram enviados o�cios de solicitação de orçamento para 15 (quinze) assistências técnicas do Distrito Federal, tendo sido recebidos
4 (quatro) orçamentos, anexados no documento SEI 86696198. As pesquisas de preços e o resumo da pesquisa de preços estão disponíveis nos Doc.
SEI 86696198 e 86696751 e refletem os orçamentos das empresas que responderam voluntariamente às solicitações. A es�ma�va do valor total dos serviços a
serem prestados é de até R$ 369.999,96 (Trezentos e Sessenta e Nove Mil Novecentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e Seis Centavos)  por ano (12
meses), resultando no valor mensal de R$ 30.833,33 (Trinta Mil e Oitocentos e Trinta e Três Reais) e foi baseada no menor valor entre a média e a mediana da
pesquisa de preços. 

5.4. Em relação à reposição de peças, não foi possível anexar neste Termo de Referência as tabelas de preços das peças u�lizadas para a manutenção
corre�va dos equipamentos listados. Consultados os dois principais fabricantes de equipamentos odontológicos - Grupo Alliage (marcas comerciais Dabi Atlante,
Gnatus e D700) e Kavo do Brasil, marcas comerciais que em conjunto correspondem à maioria dos equipamentos do Centro de Assistência Odontológica da
PMDF, das Unidades Descentralizadas de Odontologia (UNIDO) e das Unidades Avançadas Móveis de Prevenção Odontológica (UNAMPRO), foram negados por
ambos o compar�lhamento de suas listas de peças de reposição com seus respec�vos valores. A resposta ob�da pela fabricante Kavo do Brasil foi de que "a
empresa não trabalha com venda de peças diretamente ao consumidor final e que por este mo�vo não possui tabela de preço de peças para este fim". Já o
Grupo Alliage respondeu que "a comercialização de peças de reposição somente se dá através da rede de assistência técnica credenciada, e que portanto
a consulta de preço e disponibilidade de entrega se faz necessária através do contato com a credenciada da respec�va região onde é demandada a manutenção
corre�va". Diante destas informações, foram feitas consultas às assistências técnicas do Distrito Federal. As respostas recebidas novamente negaram o
fornecimento da tabela de peças, jus�ficando que os orçamentos das mesmas somente são feitos e encaminhados ao cliente no momento de uma eventual
necessidade de manutenção corre�va (vide Doc. SEI 86695163).

5.5. Para o balizamento da reposição de peças referente à manutenção corre�va, este Termo de Referência considerou como parâmetro a previsão de
gasto com peças do úl�mo contrato de manutenção de equipamentos odontológicos - Nota de Empenho Nº 2020NE000129 (Doc. SEI 34666737), Processo
SEI 0054-000388/2015. O valor total es�mado para a reposição de peças neste contrato era de R$ 128.514,30 (Cento e Vinte e Oito Mil, Quinhentos e Catorze
Reais e Trinta Centavos). Foi aplicado a este valor o somatório do índice de correção – IPCA – através da Calculadora do IPCA do sí�o eletrônico ibge.gov.br
, obtendo-se o valor de R$ 152.245,99 (Cento e Cinquenta e Dois Mil e Duzentos e Quarenta e Cinco Reais e Noventa e Nove Centavos) (Doc.
SEI 85965960). Este valor es�ma�vo de custeio representa o gasto máximo possível com a reposição de peças durante o período de um ano:

PEÇAS - NOTA DE EMPENHO DO CONTRATO ANTERIOR ÍNDICE DE CORREÇÃO IPCA PEÇAS - VALOR ANUAL MÁXIMO PROPOSTO

R$ 128.514,30 18,47% R$ 152.245,99

5.6. Por fim, no que se refere às tabelas de preços de peças, torna-se imprescindível relatar as inúmeras dificuldades enfrentadas pelos executores dos
contratos de manutenção anteriores, a exemplo da defasagem de preços das peças listadas na tabela anexada ao processo à época como também da
necessidade de subs�tuição de peças não constantes na listagem, o que trouxe muitos desgastes e problemas na execução destes contratos de manutenção de
equipamentos. Este novo formato está sendo sugerido conforme modelo de manutenção preven�va e corre�va em equipamentos odontológicos contratado
pelo MPDFT - edital de licitação nº 9/2021 (Doc SEI 86659327), almejando-se a�ngir a excelência nesta contratação, uma vez que este é um serviço essencial
para o funcionamento pleno do Centro de Assistência Odontológica da PMDF, das Unidades Descentralizadas de Odontologia (UNIDO) e das Unidades Avançadas
Móveis de Prevenção Odontológica (UNAMPRO).

5.7. Assim, o SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E FLUÍDOS ORIGINAIS DOS EQUIPAMENTOS
MÉDICO-ODONTOLÓGICOS deverá respeitar o limite ou teto máximo anual de R$ 522.245,95 (Quinhentos e Vinte e Dois Mil e Duzentos e Quarenta e Cinco
Reais e Noventa e Cinco Centavos)  por ano (12 meses):

ITEM ÚNICO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE
PEÇAS E FLUÍDOS ORIGINAIS DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS DO
CENTRO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
(PMDF) E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS.

QUANTIDADE VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

SUBITEM 1.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-
ODONTOLÓGICOS DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DA POLÍCIA MILITAR DO
DISTRITO FEDERAL (PMDF) E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS.

CATSER: 5797

Classificação da Despesa: 3.3.90.39.17

1 R$
369.999,96

R$
369.999,96

SUBITEM 1.2. FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DOS  
EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS EM CONTRATO DE MANUTENÇÃO.

CATSER: 5797

1 R$
152.245,99

R$
152.245,99

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%208.078%2C%20DE%2011%20DE%20SETEMBRO%20DE%201990.&text=Disp%C3%B5e%20sobre%20a%20prote%C3%A7%C3%A3o%20do%20consumidor%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.&text=Art.&text=2%C2%B0%20Consumidor%20%C3%A9%20toda,Par%C3%A1grafo%20%C3%BAnico.
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/20175705/do1-2017-04-24-instrucao-normativa-n-3-de-20-de-abril-de-2017-20175670
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/1fd4e35ac4b64be1ac7593ea631ff11a/Decreto_39453_14_11_2018.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/075b64fe392842daae14a8c7d79f119c/Portaria_514_16_11_2018.html
https://sei.df.gov.br/sei/paineldeprecos.planejamento.gov.br
https://sei.df.gov.br/sei/painel.fazenda.df.gov.br
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Classificação da Despesa: 3.3.90.30.25

VALOR GLOBAL ANUAL R$
522.245,95

5.8. Compõe o valor global anual acima informado o valor de R$ 152.245,99 (Cento e Cinquenta e Dois Mil e Duzentos e Quarenta e Cinco Reais e
Noventa e Nove Centavos), des�nado anualmente à aquisição de peças, as quais serão pagas apenas quando efe�vamente adquiridas e subs�tuídas. Esse valor
é fixo, devendo constar da proposta compondo o valor global anual ofertado e a licitante não poderá alterá-lo. 

5.9. DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

5.9.1. Para referência do cronograma de desembolso do inves�mento a ser realizado, segue planilha de custos e cronograma de entregas parceladas
correspondentes aos limites das parcelas mensais e anuais, compreendendo os serviços com eventuais subs�tuições de peças dos equipamentos médico-
odontológicos do Centro de Assistência Odontológica - PMDF:

 

MESES SERVIÇOS PEÇAS

1º MÊS R$ 30.833,33

R$ 152.245,99

(valor anual reservado

para reposição de
peças)

2º MÊS R$ 30.833,33

3º MÊS R$ 30.833,33

4º MÊS R$ 30.833,33

5º MÊS R$ 30.833,33

6º MÊS R$ 30.833,33

7º MÊS R$ 30.833,33

8º MÊS R$ 30.833,33

9º MÊS R$ 30.833,33

10º MÊS R$ 30.833,33

11º MÊS R$ 30.833,33

12º MÊS R$ 30.833,33

TOTAL ANUAL POR NOTA DE EMPENHO
R$ 369.999,96

(empenho global)

R$ 152.245,99

(empenho es�ma�vo)

TOTAL DO CONTRATO R$ 522.245,95

 

5.9.2. Em caso de prorrogação do contrato gerado a par�r deste Termo de Referência, será assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-
financeiro, de acordo com o parágrafo 1º do ar�go nº 57 da Lei nº 8.666/93 e seus incisos.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

6.2. Cumprir todas as especificações, prazos e obrigações constantes do Termo de Referência.

6.3. Refazer os serviços prestados, a juízo do servidor designado para o recebimento ou fiscalização, que não forem considerados de acordo com as
especificações solicitadas no Termo de Referência e con�das na proposta, ou que apresentem qualquer defeito ou incorreção, sem que caiba qualquer
acréscimo no preço contratado.

6.4. Assumir inteira responsabilidade pela conservação e limpeza dos locais de execução dos serviços. O desenvolvimento de trabalhos que envolvam
transporte e montagem de equipamentos deverá ser rigorosamente planejado, protegendo-se especialmente os materiais de acabamento existentes nas
edificações (pisos e paredes).

6.5. Assumir responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho quando, em
ocorrência da espécie, forem ví�mas seus empregados durante a execução do contrato, ainda que acontecido nas dependências da CONTRATANTE.

6.6. Assumir responsabilidade por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal relacionada à execução do contrato,
originariamente ou vinculada prevenção, conexão ou con�nência.

6.7. Manter oficina e sede, filial ou escritório no Distrito Federal, local onde serão prestados os serviços, com capacidade operacional para receber e
solucionar qualquer demanda da Administração, bem como realizar todos os procedimentos per�nentes à seleção, treinamento, admissão e demissão dos
empregados.

6.8. Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ou materiais causados por técnicos (funcionários) bem como pelo pagamento de salários,
encargos sociais e trabalhistas, tributos e demais despesas, decorrentes do fornecimento do material ou da prestação do serviço.

6.9. Responsabilizar-se pelo comportamento, pela conduta e pela integridade moral dos técnicos (funcionários), considerando tratar-se de ambiente
militar.

6.10. Responsabilizar-se integralmente e exclusivamente pela segurança e fiscalização dos técnicos (funcionários) que executarão os serviços, inclusive
pelo treinamento destes e pela u�lização obrigatória de equipamentos de proteção individual necessários.

6.11. Responsabilizar-se integralmente e exclusivamente pelas habilidades, conhecimento e perícia dos técnicos (funcionários) que executarão os
serviços.
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6.12. Comprovar, mês a mês, o efe�vo recolhimento dos encargos sociais incidentes sobre a folha de pagamento dos funcionários des�nados para a
prestação do serviço.

6.13. A par�r da data de início do contrato, a CONTRATADA deverá disponibilizar serviço de registro e acompanhamento de chamados técnicos e ordens
de serviço, por intermédio de telefone, durante o horário proposto para atendimento. Este serviço compreende uma estrutura de suporte centralizada para o
atendimento, registro e acompanhamento de chamados técnicos e ordens de serviço, bem como o acionamento e controle de deslocamento dos técnicos.

6.14. Indicar preposto aceito pela CONTRATANTE, para representá-la na execução do contrato, devendo ele, durante a execução dos serviços, estar
presente junto a cada unidade de atendimento odontológico da PMDF, seguindo o cronograma de serviços estabelecido junto ao executor do contrato, a fim de
facilitar a comunicação entre as partes. Os serviços serão executados sob a responsabilidade e comando exclusivo da CONTRATADA, cabendo fiscalização à
CONTRATANTE. As comunicações necessárias serão feitas por intermédio do executor do contrato.

6.15. A CONTRATADA deverá apresentar profissionais devidamente qualificados, possuidores de cer�ficados de habilitação técnica e especificamente
treinados para o fim que se des�na este contrato. Não será permi�do que outro profissional senão o responsável pelo contrato, denominado preposto ou sua
equipe, já previamente reconhecida no ato da contratação, realize qualquer procedimento nas instalações da PMDF. A alteração no quadro de profissionais e/ou
funcionários, caso venha a ocorrer, deverá ser antecipadamente informada por escrito ao executor do contrato.

6.16. Cumprir rigorosamente as normas da ABNT, as Normas de Medicina e Segurança do Trabalho e demais normas e regulamentos per�nentes aos
serviços objeto deste Termo de Referência.

6.17. Atender as chamadas para manutenção corre�va, quantas forem necessárias, sem quaisquer custos adicionais para a PMDF, independentemente
das visitas para manutenção preven�va, de acordo com o item 4.8 deste Termo de Referência.

6.18. Executar os reparos independentemente do número de horas que forem necessárias, fornecendo toda mão de obra necessária à execução dos
serviços contratados, impondo-lhes rigoroso padrão de qualidade, segurança e eficiência.

6.19. Permi�r o acompanhamento dos serviços por técnicos e/ou outros policiais designados pela PMDF no local de execução.

6.20. Sobre as despesas, encargos e autorizações prévias, a CONTRATADA deverá assumir todas as despesas rela�vas a pessoal e quaisquer outras
oriundas, derivadas ou conexas com a contratação, ficando, ainda, para todos os efeitos legais, declaradas pela CONTRATADA a inexistência de qualquer vínculo
emprega�cio entre seus empregados e/ou prepostos e a PMDF.

6.21. A CONTRATADA tem a responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato,
conforme o ar�go 71 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e deverá comprovar essa regularidade (ex. cer�dões de regularidade do FGTS, Cer�dão nega�va
junto à Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Distrito Federal - ISS, regularidade fiscal no INSS) no ato da assinatura do contrato junto à CONTRATANTE e
também sempre que esta solicitar durante a execução do contrato tal documentação comprobatória.

6.22. U�lizar para a realização dos serviços, portanto, exclusivamente mão de obra própria, assumindo total responsabilidade pelos atos administra�vos
e encargos previstos na legislação trabalhista.

6.23. Assumir todas as despesas com transporte de equipamentos que porventura tenham que ser levados para a oficina da própria CONTRATADA.

6.24. A CONTRATADA não poderá caucionar ou u�lizar a presente contratação para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da
PMDF.

6.25. Realizar as visitas de manutenção preven�va conforme planejamento e cronograma acordado com o executor do contrato e em conformidade
com as recomendações dos fabricantes dos respec�vos equipamentos.

6.26. Os funcionários e técnicos prestadores de serviços da CONTRATADA deverão u�lizar uniforme e crachá ao apresentar-se ao Oficial de Dia do
Centro Odontológico ou ao Oficial mais an�go de cada Unidade Descentralizada de Odontologia (UNIDO) antes de iniciar a execução de qualquer serviço.

6.27. Os funcionários da CONTRATADA deverão colaborar com os servidores da PMDF que forem acompanhar os serviços, fornecendo as informações
sobre serviços executados e equipamentos manutenidos.

6.28. Envelopar, ensacar ou acondicionar adequadamente todos os componentes, peças e acessórios que tenham sido subs�tuídos nos equipamentos
durante a realização dos serviços de manutenção, para posterior entrega ao executor do contrato, contendo os seguintes dados: número do contrato e nome da
CONTRATADA; número de tombamento, marca e modelo do equipamento manutenido; quando se aplicar, código do fabricante, especificação e quan�dade da
peça subs�tuída; unidade (UPM) à qual pertence o equipamento manutenido.

6.29. A CONTRATADA deverá dispor de peças originais novas (ou com as mesmas especificações técnicas e caracterís�cas de qualidade das peças de
produção original) para reposição compa�veis a todos os equipamentos listados no item 4.2 deste Termo de Referência, em quan�dade suficiente para
execução dos serviços ora contratados nos prazos estabelecidos.

6.30. A CONTRATADA será responsável perante a CONTRATANTE pelos eventuais danos ou desvios causados aos equipamentos, à administração, a seus
prepostos ou a terceiros, por ação ou omissão, em decorrência da execução dos serviços. A CONTRATADA deverá então, efetuar o ressarcimento
correspondente, imediatamente após o recebimento da no�ficação, sob pena de ajuste no pagamento e demais sanções previstas no edital padrão da PMDF.

6.31. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelos impostos incidentes sobre o objeto do contrato, bem como eventuais despesas com viagem,
estadia e alimentação dos seus agentes de serviço por ocasião das visitas de manutenção preven�va e corre�va.

6.32. Fornecer ao executor do contrato, juntamente com as respec�vas notas fiscais, relatórios mensais circunstanciados dos serviços prestados,
mediante recibo, fazendo constar desse relatório, inclusive, peças subs�tuídas e suas referências, mo�vos de quebras apurados, bem como sugestões para
redução da incidência de defeitos. Estes relatórios deverão ser em duas vias devidamente assinadas e carimbadas pelo preposto e/ou pelo responsável da
CONTRATADA, devendo este relatório constar no livro de registro de ocorrências de problemas técnicos man�do pelo executor do contrato.

6.33. O descumprimento dos prazos estabelecidos sem jus�fica�va aceita pela CONTRATANTE, bem como a não apresentação de comprovação de
procedência do material u�lizado quando solicitado, poderá acarretar em aplicação de ajuste de pagamento de acordo com os percentuais estabelecidos no
item 11 deste Termo de Referência ou multa e sobre o valor total do contrato e demais sanções previstas no edital padrão da PMDF com base na legislação
vigente.

6.34. A CONTRATADA deverá garan�r os serviços executados que incluam subs�tuição de peças e componentes decorrentes da manutenção, pelo prazo
mínimo de 90 (noventa) dias, inclusive após o término do contrato, conforme a Lei Federal n° 8.078 de 11 de setembro de 1990, ou Código de Defesa do
Consumidor vigente.

6.35. Para equipamentos descon�nuados – fora de linha de fabricação – a CONTRATADA poderá, nos casos de falta de peças originais novas (ou com as
mesmas especificações técnicas e caracterís�cas de qualidade das peças de produção original), subs�tuí-lo por componente similar ou realizar modificações no
equipamento, visando torná-lo operacional em condições de u�lização, desde que as caracterís�cas funcionais/operacionais originais do equipamento sejam
preservadas. A CONTRATADA, para estes casos, deverá apresentar ao executor do contrato relatório especificando as modificações realizadas, constando
também, relatório de testes comprobatórios de funcionamento, assumindo total responsabilidade sobre as modificações realizadas. Todas as peças e
componentes de reposição eventualmente recondicionados ou remanufaturados que forem subs�tuídos, com autorização prévia do fiscal do contrato, também
deverão ter garan�a mínima de 90 (noventa) dias após sua instalação.

6.36. Todos os produtos e materiais envolvidos na prestação dos serviços deverão estar em conformidade com as especificações e marcas dos
aparelhos instalados no local e correrão às expensas da CONTRATADA.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%208.078%2C%20DE%2011%20DE%20SETEMBRO%20DE%201990.&text=Disp%C3%B5e%20sobre%20a%20prote%C3%A7%C3%A3o%20do%20consumidor%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.&text=Art.&text=2%C2%B0%20Consumidor%20%C3%A9%20toda,Par%C3%A1grafo%20%C3%BAnico.
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7.1. Assegurar às pessoas credenciadas pela CONTRATADA o livre acesso aos equipamentos, proporcionando todas as facilidades para que a
CONTRATADA possa desempenhar o serviço.

7.2. Comunicar oficialmente (com registro em livro de registro de ocorrências técnicas) à CONTRATADA, por meio do executor do contrato, todos os
problemas técnicos ocorridos nos equipamentos que compõem o objeto deste Termo de Referência durante o prazo de vigência do contrato.

7.3. Prestar esclarecimentos sobre as circunstâncias em que foram observadas as irregularidades e/ou defeitos apresentados durante o
funcionamento dos equipamentos, no�ficando a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada na prestação do serviço.

7.4. Colocar à disposição da CONTRATADA as informações técnicas disponíveis sobre os equipamentos, referentes aos serviços anteriormente
executados.

7.5. Permi�r a execução dos serviços na oficina da CONTRATADA sempre que houver necessidade de reparos fora do local da instalação dos
equipamentos.

7.6. Consertar os defeitos em instalações �sicas e elétricas dos locais de instalação dos aparelhos, após apresentação de prova técnica incontestável
pela CONTRATADA de que tais instalações estejam influenciando no bom funcionamento dos equipamentos.

7.7. Arcar com danos acarretados nos aparelhos por descuido, mal uso ou imperícia dos servidores da PMDF, após apresentação de prova técnica
incontestável pela CONTRATADA.

7.8. Efetuar o pagamento conforme as normas orçamentárias e fiscais em vigor, sendo que para isso a CONTRATANTE poderá a qualquer tempo e a seu
critério exclusivo, por intermédio do executor do contrato, solicitar a apresentação de comprovação de procedência das peças e componentes u�lizados nos
serviços contratados.

7.9. Informar à CONTRATADA sobre quaisquer mudanças sobre os locais onde serão prestados os serviços.

7.10. Indicar, no ato de confecção do contrato, o executor do contrato e seu subs�tuto, conforme art. 67 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993. Caso
haja alguma alteração de nome do executor do contrato no decorrer da sua vigência, a CONTRATANTE deverá enviar à CONTRATADA o nome do novo executor,
dados para contato (telefone e e-mail) e sua UPM  de lotação.

7.11. Fiscalizar os serviços executados por meio do executor do contrato. A ele, compe�rá dirimir quaisquer dúvidas que possam surgir no curso da
prestação do serviço e de tudo, dará ciência (por meio de relatórios, despachos ou o�cios no SEI) ao Chefe do Centro de Assistência Odontológica para
conhecimento e devidas providências junto à Diretoria de Assistência Odontológica.

7.12. Atestar as notas fiscais emi�das pela CONTRATADA por meio do executor do contrato, o que somente será feito após o término de cada etapa dos
serviços executados, das reposições de peças ocorridas e do fiel cumprimento de todas as suas obrigações, observando também o disposto no item 11 deste
Termo de Referência.

8. CONTRATO

8.1. Deverá ser celebrado contrato com a adjudicatária, com vigência de 12 (doze) meses, de acordo com o que estabelece a Lei 8.666 de 21 de junho
de 1993, respeitando os termos do Decreto Distrital nº 23.287 de 17 de outubro de 2002, e conforme modelo a ser elaborado pelo setor competente. O prazo
de vigência do contrato, devidamente jus�ficado e no interesse da Administração, poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, limitado a 60
(sessenta) meses de acordo com o previsto no Art. 57 da Lei nº 8.666/93.

8.2. Poderá ser exigida a prestação de garan�a pela empresa a ser contratada, no percentual de 2% (dois por cento) do valor total do contrato,
optando por caução em dinheiro ou �tulos da dívida pública, seguro garan�a ou fiança bancária, a ser comprovada no prazo de 10 (dez) dias úteis a par�r da
data da celebração do contrato, podendo ser prorrogados por igual período.

8.3. As empresas licitantes, adjudicatárias e contratadas estarão sujeitos às penalidades previstas na legislação vigente, como no ar�go 7º da Lei
10.520/2002, no ar�go 49 do Decreto 10.024/2019, e nos ar�gos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, assegurado o direito cons�tucional do contraditório e da ampla
defesa.

8.4. As despesas decorrentes da contratação serão cobertas por um empenho global para os serviços (pagamento mensal parcelado e com valor fixo a
ser processado após apresentação e recebimento da respec�va Nota Fiscal da CONTRATADA pelo executor do contrato) e outro empenho es�ma�vo para as
peças (pagamento mensal conforme a necessidade de troca das peças a ser processado após apresentação e recebimento da respec�va Nota Fiscal da
CONTRATADA pelo executor do contrato).

9. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

9.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um executor ou comissão executora do contrato, a quem compe�rá dirimir as dúvidas
que surgirem, bem como exigir e fiscalizar o atendimento às especificações previstas para o objeto da licitação e de tudo dará ciência à Administração.

9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante a terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior na execução do
serviço, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº
8.666/1993 e Decreto Distrital 32.598/2010.

9.3. O executor do contrato ou a comissão executora do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do
contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas
ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis sobre eventuais ocorrências que possam
ensejar aplicação de penalidades à CONTRATADA.

10. PRAZOS

10.1. Cada equipamento listado neste Termo de Referência deve receber manutenção preven�va semanal ou de acordo com a recomendação do
fabricante do respec�vo equipamento. Visando a con�nuidade dos atendimentos odontológicos na PMDF, a empresa contratada deverá atender em até 1 (um)
dia ú�l, nos horários de 8h às 12h e 14h às 18h, durante os dias úteis, os chamados do executor do contrato para manutenção corre�va dos equipamentos e
concluir o serviço de manutenção de cada equipamento em até 3 (três) dias úteis após o chamado do executor do contrato, salvo jus�fica�va plausível por
escrito. Mediante a impossibilidade de manutenção corre�va de algum equipamento em até 3 (três) dias úteis, a empresa contratada deve providenciar a
subs�tuição temporária deste por outro equipamento similar capaz de atender a respec�va demanda do CAO/PMDF. 

10.2. A CONTRATADA deve observar todos os prazos estabelecidos neste Termo de Referência, sob pena de ajuste no pagamento (item 11) e outras
sanções (item 13). 

11. ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO

11.1. O presente Acordo de Nível de Serviços (ANS), tem por obje�vo medir a qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA. A medição da
qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA será feita por meio de sistema de pontuação, cujo resultado definirá o valor mensal a ser pago no período
avaliado. As situações abrangidas pelo ANS se referem a fatos co�dianos da execução do contrato, não isentando a CONTRATADA das demais responsabilidades
ou sanções legalmente previstas. A CONTRATANTE poderá alterar os procedimentos da metodologia de avaliação durante a execução contratual sempre que
novo sistema se mostrar mais eficiente que o anterior e não houver prejuízos para a CONTRATADA, devendo ser avisada pelo executor do contrato no mínimo 1
(uma) semana antes da aplicação dos novos procedimentos de avaliação.

11.2. DOS PROCEDIMENTOS

11.2.1. O executor do contrato designado pela CONTRATANTE acompanhará a execução dos serviços prestados. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/42157/exec_dec_23287_2002.html


15/08/2022 18:55 SEI/GDF - 93141391 - Edital de Licitação

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=105035726&infra_si… 24/35

11.2.2. Verificando a existência de irregularidades na prestação dos serviços, o executor do contrato no�ficará a CONTRATADA para que esta solucione o
problema ou preste os devidos esclarecimentos. A no�ficação quanto à existência de irregularidade na execução do contrato poderá ser verbal ou por escrito, a
depender da gravidade da situação ou da reincidência do fato. Se for constatada irregularidade importante e passível de no�ficação por escrito, o Executor
preencherá termo de no�ficação, relatando a ocorrência, seu grau de pontuação, o dia e a hora do acontecido. O termo de no�ficação será imediatamente
apresentado à CONTRATADA a qual deverá atestar de pronto seu “visto” no documento, que ficará sob a guarda do executor do contrato, o qual deve incluir
cópia deste documento no respec�vo processo de pagamento no SEI. Havendo divergências, deverá a CONTRATADA registrar suas razões de defesa no próprio
termo de no�ficação.

11.2.3. Em até 5 (cinco) dias úteis anteriores à apresentação da fatura mensal para ateste e pagamento, o executor do contrato informará à CONTRATADA
o resultado da avaliação mensal do serviço, que será realizada no penúl�mo dia do mês. A CONTRATADA, de posse das informações repassadas pelo executor,
emi�rá fatura mensal rela�va aos serviços prestados, abatendo do valor devido pela CONTRATANTE os descontos rela�vos à aplicação do Acordo de Nível de
Serviços. O executor do contrato, ao receber da CONTRATADA as faturas mensais para ateste, somente o fará quando verificada a dedução dos descontos acima
mencionados.

11.2.4. Verificada a regularidade da fatura, o executor do contrato juntará a estas os termos de no�ficação produzidos no período, e os encaminhará para
pagamento.

11.3. DO SISTEMA DE PONTUAÇÃO

11.3.1. O sistema de pontuação des�na-se a definir os graus de inconsistência na prestação dos serviços e a estabelecer um valor numérico (pontos) para
cada �po de ocorrência. O executor do contrato acompanhará os serviços prestados pela contratada e, quando houver inconsistências deverá registrá-las em
livro de registro de ocorrências com a respec�va pontuação.

11.3.2. As ocorrências são dispostas em três níveis de gradação, atribuindo-se a cada nível uma pontuação determinada, conforme tabela abaixo:

OCORRÊNCIAS VALOR DA
PONTUAÇÃO

Ocorrências �po 01 = situações brandas que não caracterizam interrupção na prestação dos serviços, mas que
comprometem sua realização de maneira sa�sfatória, tais como:

a) atraso no cumprimento de obrigações rela�vas ao serviço;

b) serviços executados de maneira relapsa ou descuidada;

c) conduta inadequada;

d) empregado sem uniforme, sem iden�ficação, sem os equipamentos, máquinas ou utensílios obrigatórios.

01 ponto

Ocorrências �po 02 = situações que caracterizam interrupção na prestação do serviço, tal como:

a) não cumprimento de obrigações rela�vas ao serviço após reiterada solicitação para fazê-lo;

b) ausência de material, peças, ferramentas e equipamentos que deverão ser obrigatoriamente fornecidos pela contratada.

02 pontos

Ocorrências �po 03 = Situações que caracterizam interrupção na prestação do serviço e comprometem a ro�na ou o
patrimônio da Ins�tuição, tais como:

a) reiteradas danificações do patrimônio;

b) conduta perigosa que ponha em risco a segurança de terceiros;

c) empregados desguarnecidos de equipamentos de proteção individual;

d) reiterada ausência de material, peças, ferramentas e equipamentos que devem ser fornecidos pela contratada.

03 pontos

11.4. DA FAIXA DE AJUSTE DE PAGAMENTO

A faixa de ajuste no pagamento será definida pela soma das pontuações atribuídas às ocorrências (inconsistências na prestação do serviço)
observadas no período de avaliação, conforme tabela abaixo:

PONTUAÇÃO AJUSTE NO PAGAMENTO

02 pontos Desconto de 2% sobre o valor total da fatura mensal

03 pontos Desconto de 5% sobre o valor total da fatura mensal

04 pontos Desconto de 8% sobre o valor total da fatura mensal

05 pontos Desconto de 10% sobre o valor total da fatura mensal

06 pontos Desconto de 12% sobre o valor total da fatura mensal

07 pontos Desconto de 15% sobre o valor total da fatura mensal

08 pontos Desconto de 18% sobre o valor total da fatura mensal

09 pontos Desconto de 20% sobre o valor total da fatura mensal

10 pontos Desconto de 25% do valor da fatura mensal e passível de
inves�gação em Processo Administra�vo

11 pontos Desconto de 30% do valor da fatura mensal mais rescisão
contratual

11.5. DA MEDIÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Conforme tabela abaixo:

MEDIÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS
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ITEM DESCRIÇÃO

Finalidade da Avaliação da
Qualidade dos Serviços (AQS)

Garan�r que os serviços sejam realizados com qualidade e periodicidade especificada no Termo de
Referência (TR).

Meta a cumprir 100% do serviço planificado no TR, bem como dentro da periodicidade especificada.

Instrumento de medição A medição da qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA será feita por meio de sistema
de PONTUAÇÃO, cujo resultado definirá o valor mensal a ser pago no período avaliado.

Forma de acompanhamento O Executor do Contrato acompanhará os serviços prestados pela contratada e, quando houver
inconsistências deverá registrá-las em livro de ocorrências com a respec�va pontuação.

Periodicidade Mensal.

Mecanismo de cálculo Será definido pela soma das pontuações atribuídas às ocorrências produzidas no período de avaliação.

Início da vigência Data da assinatura do contrato.

Descontos Conforme tabela anterior.

11.6. OBSERVAÇÕES

11.6.1. Independentemente das adequações no pagamento, poderão ser aplicadas as sanções previstas nos ar�gos 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 e na minuta de edital padrão da PMDF, conforme o item 12 deste Termo de Referência. Em todo caso será assegurada à empresa contratada as
garan�as cons�tucionais de ampla defesa e contraditório.

11.6.2. As disposições acima previstas não tem caráter puni�vo, pois a finalidade destas é estabelecer claramente as obrigações da contratada e, assim,
assegurar o fiel cumprimento das condições acordadas no contrato.

12. PAGAMENTO

Conforme minuta de Edital padrão da PMDF.

13. SANÇÕES

Conforme minuta de Edital padrão da PMDF.

14. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Conforme determinado no Plano Interno de Orçamento de 2022 (PIO 2022) - Doc. SEI 85957462, a realização da despesa no ano de 2022 deverá
seguir obrigatoriamente o previsto no PIO 2022, ressalvadas as decisões fundamentadas do Chefe do Estado-Maior, ouvidos os Ordenadores de Despesas e, se
for o caso, os Coordenadores Setoriais de Orçamento. Neste sen�do, por se tratar de uma despesa de CUSTEIO, o objeto deste Termo de Referência se enquadra
na Demanda 367 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos Odontológicos - Código de Despesa 33903917, com valor previsto de R$
375.600,00 e na Demanda 370 -  Material para Manutenção de Bens Móveis Odontológicos - Código de despesa 33903025, com valor previsto de R$ 375.600,00:

Plano Interno de Orçamento de 2022 (PIO 2022)

Demanda Discriminação Classificação
Despesa

Meta
Física Valor

367 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos
Odontológicos 33903917 0 R$ 375.600,00

370 Material para Manutenção de Bens Móveis Odontológicos 33903025 0 R$ 375.600,00

15. ANEXOS

Anexo A - Documento de Oficialização de Demanda (DOD): Doc. SEI 82466951 

Anexo B - Pesquisa de Preços: Doc. SEI 86696198

Anexo C - Planilha de Preços: Doc. SEI 86696751

Anexo D - Cálculo IPCA: Doc. SEI 85965960

Anexo E - Mapa de Riscos: Doc. SEI 85942761

Anexo F - Instrução Norma�va nº 27 da Diretoria de Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal de 16 de março
de 2021: Doc SEI 65942701

Anexo G - Manual de Descontaminação e Reprocessamento de Produtos para Saúde em Ins�tuições de Assistência à Saúde da Organização
Mundial da Saúde:  Doc. SEI 65943221

Anexo H - Manual de Prevenção e Controle de Riscos nos Serviços Odontológicos da ANVISA: Doc. SEI 65943332

Anexo I - Termo de Vistoria Técnica: Doc. SEI 69833549

Anexo J - Termo de Desistência de Vistoria: Doc. SEI 69833785

Anexo K - Parte Almoxarifado CAO/PMDF: Doc. SEI 86914526

Anexo L - Estudo Técnico Preliminar: Doc. SEI 85943374

Anexo M - Declaração de Conformidade: Doc. SEI 88077097

16. AUTORES

Brasília - DF, 06 de junho de 2022.
 

assinado eletronicamente

LAURA DEGANI - MAJ QOPMSD

Subseção de Gestão Odontológica - DAO/DSAP

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
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assinado eletronicamente

ANDRÉ EDUARDO DE ÁVILA CARREIRO - CAP QOPMSD

Núcleo de Aquisições e Contratações - NAC/SSGO/DAO

17. REVISOR

 

assinado eletronicamente

JOSÉ AFONSO ZERBINI JUNIOR - TC QOPMSD 
Seção de Assuntos Técnicos - DAO/DSAP

18. DESPACHO

Ciente. Encaminho ao Chefe do Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal para conhecimento e demais providências.

 

assinado eletronicamente

ODAIR PIRES GUERRA  - CEL QOPMSD 
Diretor de Assistência Odontológica - DAO/DSAP
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ANEXO II

MODELO DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A empresa ________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº______________________, sediada no endereço
____________________________, telefone/fax nº______________________, por intermédio do seu representante legal Sr(a).
__________________________________________, portador(a) da Carteira de Iden�dade nº______________ e do CPF nº_____________________, DECLARA
para fins do disposto no ar�go 2º da Lei Distrital 4.770, de 22 de fevereiro de 2012, que receberá, sem nenhum custo para a CONTRATANTE, bens, embalagens,
recipientes ou equipamentos inservíveis e não reaproveitáveis pela administração pública, provenientes do objeto do Pregão nº _____/20__ – PMDF, e que dará
o des�no legalmente estabelecido para a deposição e o tratamento adequados de dejetos e resíduos.

____________________________________

Local e Data

_____________________________________

[Nome do Representante Legal da Empresa]

Cargo

 

 

 

ANEXO III
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DECLARAÇÃO PARA OS FINS DO DECRETO Nº 39.860, DE 30 DE MAIO DE 2019

Processo

Pregão Eletrônico nº 

Licitante________________________________________CNPJ___________________________Inscrição Estadual/Distrital_____________________________

Representante legal___________________________________CPF_____________________________

A pessoa �sica ou jurídica acima iden�ficada, por intermédio de seu representante legal, declara que não incorre nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 1º do Decreto nº 39.860, de 30 de maio de 2019. Essa declaração é a expressão da verdade, sob as penas da lei.

 

Brasília, _____ de ______________________ de _______

 

_______________________________________________

Assinatura

 

 

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Declaro que a empresa ___________________________________________________, inscrita no CNPJ (MF) no ____________________, inscrição estadual no
________________________, estabelecida em _________________________, possui os seguintes contratos firmados com a inicia�va privada e a Administração
Pública:

 
Nome do Órgão/Empresa Vigência do Contrato Valor total do Contrato*

   
   
   
   

Valor total dos Contratos R$____________
 Local e data

 
______________________________________________

Assinatura e carimbo do emissor

 

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE APRENDIZES

Declaro que a empresa ___________________________________________________, inscrita no CNPJ (MF) no ____________________, inscrição estadual no
________________________, estabelecida em _________________________, atende à previsão con�da no Art. 429 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT,
mantendo o percentual de no mínimo cinco por cento e no máximo quinze por cento do quan�ta�vo de trabalhadores contratados, para aprendizes, assim
definidos em Lei, bem como os mantêm matriculados nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem

 

Brasília, _____ de ______________________ de _______

 

_______________________________________________

Assinatura

 

 

ANEXO VI

MINUTAS DE CONTRATO CONFORME O

DECRETO Nº 23.287, DE 17 DE OUTUBRO DE 2002.

 

Contrato de Prestação de Serviços nº ___/___ - ___, nos termos do Padrão nº 01/2002 com alterações.

Processo nº __________________.

Cláusula Primeira – Das Partes

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

Cláusula Segunda – Do Procedimento

O presente Contrato obedece aos termos do Edital de _________ nº ______ (fls. ______), da Proposta de fls. ______ , da Lei Federal nº 8.666 21.06.93, da Lei
Federal nº 10.520/2002, ao Decreto Federal nº 10.024/2019 e à Instrução Norma�va nº 05/2017 - MPOG.

Cláusula Terceira – Do Objeto

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

Cláusula Quarta – Da Forma e Regime de Execução

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

O valor total do contrato é de ______(_______), procedente do Orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei
Orçamentária Anual.

Cláusula Sexta – Da Dotação Orçamentária

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

I – Unidade Orçamentária:

II – Programa de Trabalho:

III – Natureza da Despesa:

IV – Fonte de Recursos:

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

Cláusula Sé�ma – Do Pagamento

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

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

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

II - Cer�ficado de Regularidade do Fundo de Garan�a por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal,
devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90);

III - Cer�dão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal.

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

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

Cláusula Oitava – Do Prazo de Vigência

O contrato terá vigência de ____________ (_____________), de acordo com o item ______do Termo de Referência, a contar da data de sua assinatura até o
dia ___ de ___________ de 20___, persis�ndo as obrigações decorrentes da garan�a, quando houver, sendo seu extrato publicado no DODF.

Cláusula Nona – Das garan�as

A garan�a para a execução do Contrato será prestada na forma de ________, no percentual de ____ %, conforme previsão constante do Edital.

Cláusula Décima – Da responsabilidade do Distrito Federal

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

Cláusula Décima Primeira – Das Obrigações e Responsabilidades da Contratada

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

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

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

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

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

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

11.4.1. O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de habilitação pelo contratado poderá dar ensejo à rescisão
contratual, sem prejuízo das demais sanções.

11.4.1.1. A Administração poderá conceder um prazo para que a contratada regularize suas obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena
de rescisão contratual, quando não iden�ficar má-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir.

11.5- A Contratada declarará a inexistência de possibilidade de transferência ao Distrito Federal de responsabilidade por encargos trabalhistas, fiscais, comerciais
e/ou previdenciários por ventura inadimplidos, bem como a inexistência de formação de vínculo emprega�cio entre os empregados da Contratada e a
Administração Pública do Distrito Federal.

11.6- É proibido o uso de mão de obra infan�l em qualquer fase produ�va do bem ou na prestação do serviço, sob pena de rescisão contratual e a aplicação de
multa, sem prejuízo das sanções legais cabíveis (lei distrital nº 5.061 de 08.03.2013).

11.7- A Contratada fica obrigada a cumprir as exigências da Lei Distrital nº 4.770/2012:

I- recepção de bens, embalagens, recipientes ou equipamentos inservíveis e não reaproveitáveis pela administração pública;

II- comprovar que adota prá�cas de desfazimento sustentável, reciclagem dos bens inservíveis e processos de reu�lização.

11.8. A Contratada deverá comprovar, mensalmente, junto ao gestor responsável pelo repasse de recurso público, a regularidade no atendimento às suas
obrigações de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária rela�vas a seus empregados.

11.8.1. Incluem-se nessa obrigação as empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos do Distrito Federal.

11.8.2. As irregularidades encontradas em relação às obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias das empresas de que trata este ar�go devem ser sanadas
no prazo máximo de trinta dias da detecção, quando não iden�ficada a má-fé ou a incapacidade de correção.

11.8.3. O não atendimento das determinações constantes da Lei Distrital nº 5.087/2013 implica a abertura de processo administra�vo para rescisão
unilateral do contrato pela Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções. (Lei Distrital nº 5.087/2013 e Decreto Distrital nº 39.978/2019)

11.8.4. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias, os fiscais ou gestores de contratos de serviços com regime de
dedicação exclusiva de mão de obra deverão oficiar à Receita Federal do Brasil (RFB)

11.8.5. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS, os fiscais ou gestores de contratos de serviços com regime de
dedicação exclusiva de mão de obra deverão oficiar ao Ministério do Trabalho.
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11.9. É proibido qualquer conteúdo: (Lei Distrital nº 5.448/2015);

I – discriminatório contra a mulher;

II – que incen�ve a violência contra a mulher;

III – que exponha a mulher a constrangimento;

IV – homofóbico;

V – que represente qualquer �po de discriminação.

11.9.1. Estas disposições aplicam-se às contratações de profissionais do setor ar�s�co.

11.9.2. O uso ou o emprego de conteúdo discriminatório cons�tui mo�vo para rescisão do contrato e aplicação de multa, sem prejuízo de outras sanções
cabíveis.

11.10. Deverá ser reservado o percentual de 2% de vagas de trabalho nas licitações de serviços e obras públicas distritais, a ser des�nado a pessoas em situação
de rua, excetuando-se as empresas mencionadas na Lei federal nº 7.102, de 20 de junho de 1983.

11.10.1. As empresas responsáveis pelas obras e pelos serviços devem informar ao órgão do governo que responde pela pauta da assistência social a oferta de
vagas prevista no caput.

Cláusula Décima Segunda – Da Alteração Contratual

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

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

12.3 - Caberá o reajuste/repactuação de preços para a contratação de serviços con�nuados, observado o dispostos na Instrução Norma�va nº 05/2017 - MPOG,
conforme previsão no Edital.

Cláusula Décima Terceira – Das Penalidades

O atraso injus�ficado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato sujeitará a Contratada à multa prevista no Edital, conforme Decreto
Distrital nº 26.851/2006 e alterações posteriores, descontada da garan�a oferecida ou judicialmente, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei nº
8.666/93, facultada ao Distrito Federal, em todo caso, a rescisão unilateral.

Cláusula Décima Quarta – Da Rescisão Amigável

O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente, ou seja, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência
para a Administração, desde que não seja caso de rescisão unilateral do contrato.

Cláusula Décima Quinta – Da Rescisão

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

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

Cláusula Décima Sexta – Dos débitos para com a Fazenda Pública

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

Cláusula Décima Sé�ma – Do Executor

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

Cláusula Décima Oitava - Da Publicação e do Registro

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

Cláusula Décima Nona – Do Foro

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

Cláusula Vigésima – Do combate à Corrupção

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

Brasília, _____ de ___________ de 20__

Pelo Distrito Federal:

Pela Contratada:

 

OU

 

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

Processo nº __________________.

 

Cláusula Primeira – Das Partes

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

Cláusula Segunda – Do Procedimento

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

Cláusula Terceira – Do Objeto
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O Contrato tem por objeto a prestação de serviços de ___________, consoante especifica o Edital de _________ nº __________ (fls. ____) e a Proposta de fls.
______, que passam a integrar o presente Termo.

Cláusula Quarta – Da Forma e Regime de Execução

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

Cláusula Quinta – Do Valor

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

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

Cláusula Sexta – Da Dotação Orçamentária

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

I – Unidade Orçamentária:

II – Programa de Trabalho:

III – Natureza da Despesa:

IV – Fonte de Recursos:

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

Cláusula Sé�ma – Do Pagamento

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

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

7.3. Os pagamentos somente serão efetuadas pela contratante após a comprovação do pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o
FGTS pela contratada rela�vas aos empregados que tenham par�cipado da execução dos serviços contratados.

7.4. Para fins de garan�a de cumprimento das obrigações trabalhistas nas contratações de serviços con�nuados com dedicação exclusiva de mão de obra, será
adotado a seguinte:

7.4.1. os valores des�nados ao pagamento de férias, décimo terceiro salário, ausências legais e verbas rescisórias dos empregados da contratada que
par�ciparem da execução dos serviços contratados serão efetuados pela contratante à contratada somente na ocorrência do fato gerador.

OU

7.4.1. os valores des�nados ao pagamento das férias, décimo terceiro salário e verbas rescisórias dos empregados da contratada que par�ciparem da execução
dos serviços contratados serão depositados pela contratante em conta vinculada específica, aberta em nome da contratada, e com movimentação autorizada
pela contratante.

Cláusula Oitava – Do Prazo de Vigência

O contrato terá vigência de ____________ (_____________), de acordo com o item ______do Termo de Referência, a contar da data de sua assinatura até o
dia ___ de ___________ de 20___, (permi�da a sua prorrogação na forma do art. 57, II, da Lei nº 8.666/1993 OU na forma do art. 57, IV da Lei nº 8.666/1993
OU vedada a sua prorrogação), sendo seu extrato publicado no DODF.

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

Cláusula Nona – Das garan�as

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

Cláusula Décima – Da responsabilidade do Distrito Federal

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

Cláusula Décima Primeira – Das Obrigações e Responsabilidades da Contratada

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

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

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

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

11.3 – A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes, devendo manter um preposto para representá-la durante a execução do contrato.

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

11.5- A Contratada declarará a inexistência de possibilidade de transferência ao Distrito Federal de responsabilidade por encargos trabalhistas, fiscais, comerciais
e/ou previdenciários por ventura inadimplidos, bem como a inexistência de formação de vínculo emprega�cio entre os empregados da Contratada e a
Administração Pública do Distrito Federal.

11.6- É proibido o uso de mão de obra infan�l em qualquer fase produ�va do bem ou na prestação do serviço, sob pena de rescisão contratual e a aplicação de
multa, sem prejuízo das sanções legais cabíveis (lei distrital nº 5.061 de 08.03.2013).

11.7- A Contratada fica obrigada a cumprir as exigências da Lei Distrital nº 4.770/2012:

I- recepção de bens, embalagens, recipientes ou equipamentos inservíveis e não reaproveitáveis pela administração pública;

II- comprovar que adota prá�cas de desfazimento sustentável, reciclagem dos bens inservíveis e processos de reu�lização.

11.8. Comprovar, mensalmente, junto ao gestor responsável pelo repasse de recurso público, a regularidade no atendimento às suas obrigações de natureza
fiscal, trabalhista e previdenciária rela�vas a seus empregados.

11.8.1. Incluem-se nessa obrigação as empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos do Distrito Federal.

11.8.2. As irregularidades encontradas em relação às obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias das empresas de que trata este ar�go devem ser sanadas
no prazo máximo de trinta dias da detecção, quando não iden�ficada a má-fé ou a incapacidade de correção.
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11.8.3. O não atendimento das determinações constantes da Lei Distrital nº 5.087/2013 implica a abertura de processo administra�vo para rescisão
unilateral do contrato pela Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções. (Lei Distrital nº 5.087/2013 e Decreto Distrital nº 39.978/2019)

11.8.4. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias, os fiscais ou gestores de contratos de serviços com regime de
dedicação exclusiva de mão de obra deverão oficiar à Receita Federal do Brasil (RFB)

11.8.5. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS, os fiscais ou gestores de contratos de serviços com regime de
dedicação exclusiva de mão de obra deverão oficiar ao Ministério do Trabalho.

11.9. É proibido qualquer conteúdo: (Lei Distrital nº 5.448/2015)

I – discriminatório contra a mulher;

II – que incen�ve a violência contra a mulher;

III – que exponha a mulher a constrangimento;

IV – homofóbico;

V – que represente qualquer �po de discriminação.

11.9.1. Estas disposições aplicam-se às contratações de profissionais do setor ar�s�co.

11.9.2. O uso ou o emprego de conteúdo discriminatório cons�tui mo�vo para rescisão do contrato e aplicação de multa, sem prejuízo de outras sanções
cabíveis.

11.10. Deverá ser reservado o percentual de 2% de vagas de trabalho nas licitações de serviços e obras públicas distritais, a ser des�nado a pessoas em situação
de rua, excetuando-se as empresas mencionadas na Lei federal nº 7.102, de 20 de junho de 1983.

11.10.1. As empresas responsáveis pelas obras e pelos serviços devem informar ao órgão do governo que responde pela pauta da assistência social a oferta de
vagas prevista no caput.

11.11. nas contratações de serviços com prestação de mão de obra exclusiva de cláusula que caracterize como falta grave o não recolhimento do FGTS dos
empregados e das contribuições sociais previdenciárias, bem como o não pagamento do salário, do vale - transporte e do auxílio - alimentação, podendo dar
ensejo à rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação de sanção pecuniária e da declaração de impedimento para licitar e contratar com a União, nos
termos do art. 7º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

11.12. Conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, a contratada deverá cumprir a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se APLICADO AO NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, atende às regras de acessibilidade
previstas na legislação.

Cláusula Décima Segunda – Da Alteração Contratual

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

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

12.3 - Caberá o reajuste/repactuação de preços para a contratação de serviços con�nuados, observado o dispostos na Instrução Norma�va nº 05/2017 - MPOG,
conforme previsão no Edital.

Cláusula Décima Terceira – Das Penalidades

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

Cláusula Décima Quarta – Da Rescisão Amigável

O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente, ou seja, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência
para a Administração, desde que não seja caso de rescisão unilateral do contrato.

Cláusula Décima Quinta – Da Rescisão

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

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

Cláusula Décima Sexta – Dos débitos para com a Fazenda Pública

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

Cláusula Décima Sé�ma – Do Executor

O Distrito Federal, por meio de ______________, designará um Executor para o Contrato,

que desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil.

Cláusula Décima Oitava - Da Publicação e do Registro

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

Cláusula Décima Nona – Do combate à Corrupção

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

Cláusula Vigésima – Do Foro

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

Brasília, _____ de ___________ de 20__

Pelo Distrito Federal:

Pela Contratada:

 

 



15/08/2022 18:55 SEI/GDF - 93141391 - Edital de Licitação

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=105035726&infra_si… 32/35

 

 

ANEXO VIII

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

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

 

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

CAPÍTULO I

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

SEÇÃO I

Disposições Preliminares

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

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

SEÇÃO II

Das Espécies de Sanções Administra�vas

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

I - advertência;

II - multa;

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

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

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

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

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

SUBSEÇÃO I

Da Advertência

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

I - pela Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório, e, em se
tratando de licitação para registro de preços, até a emissão da autorização de compra para o órgão par�cipante do Sistema de Registro de Preços;

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

SUBSEÇÃO II

Da Multa

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

I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado sobre o montante das
parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de
atraso; (Alteração dada pelo Decreto nº 35.831, publicado no DODF de 22/09/2014, p. 6).

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

III - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação
do disposto nos incisos I e II deste ar�go;

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injus�ficada do adjudicatário em assinar o contrato ou re�rar o instrumento equivalente, dentro do
prazo estabelecido pela Administração, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/nota de
empenho, calculado sobre a parte inadimplente;
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V - até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo
de entrega. (Alteração dada pelo Decreto nº 35.831, publicado no DODF de 22/09/2014, p. 6).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 6º Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverão ser cancelados e/ou rescindidos, exceto se houver jus�ficado
interesse da unidade contratante em admi�r atraso superior a 30 (trinta) dias, que será penalizado na forma do inciso II do caput deste ar�go.

§ 7º A sanção pecuniária prevista no inciso IV do caput deste ar�go não se aplica nas hipóteses de rescisão contratual que não ensejam
penalidades.

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

I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado sobre o montante das
parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de
atraso; (Acréscimo dado pelo Decreto nº 36.974, publicado no DODF de 14/12/2015, p. 7).

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

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

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

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

SUBSEÇÃO III

Da Suspensão

Art. 5º A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de par�cipar de licitações e de contratar com a Administração, e, se
aplicada em decorrência de licitação na modalidade pregão, ainda suspende o registro cadastral da licitante e/ou contratada no Cadastro de Fornecedores do
Distrito Federal, ins�tuído pelo Decreto nº 25.966, de 23 de junho de 2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, de acordo com
os prazos a seguir: (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

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

II - por até 90 (noventa) dias, em licitação realizada na modalidade pregão presencial ou eletrônico, quando a licitante deixar de entregar, no prazo
estabelecido no edital, os documentos e anexos exigidos, quer por via fax ou internet, de forma provisória, ou, em original ou cópia auten�cada, de forma
defini�va; (Alteração dada pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2).

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

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

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

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

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

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

I - a Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório, e,
em se tratando de licitação para registro de preços, até a emissão da autorização de compra para o órgão par�cipante do Sistema de Registro de Preços;

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

§ 2º A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal. (Alteração dada pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF
de 13/07/2006, p. 2).
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I - se aplicada pela Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, na hipótese do descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do
procedimento licitatório, e, em se tratando de licitação para registro de preços, até a emissão da autorização de compra para o órgão par�cipante do Sistema de
Registro de Preços, implicará na suspensão, por igual período, perante todos os órgãos/en�dades subordinados à Lei Distrital no 2.340, de 12 de abril de 1999, e
alterações posteriores;

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

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

SUBSEÇÃO IV

Da Declaração de Inidoneidade

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

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

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

CAPÍTULO II

DAS DEMAIS PENALIDADES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO III

DO DIREITO DE DEFESA

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

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

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

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

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

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

II - o prazo do impedimento para licitar e contratar;

III - o fundamento legal da sanção aplicada;

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

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

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

CAPÍTULO IV

DO ASSENTAMENTO EM REGISTROS

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

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

CAPÍTULO V
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DA SUJEIÇÃO A PERDAS E DANOS

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

CAPÍTULO VI

DISPOSIÇÕES FINAIS

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

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

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

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

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

 

 

 

________________________________________

ORDENADOR DE DESPESAS
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