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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2015 LICITAÇÃO COM TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA 

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME’s/EPP’s – LEI DISTRITAL Nº 4.611/2011 

 

 O Distrito Federal, por meio da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, leva ao conhecimento dos 

interessados que fará realizar licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, mediante as condições estabelecidas neste Edital, de 

acordo com o regulamentado pela Lei nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, Leis Distritais nº 4.611/2011, 4.770/2012, e 

Decretos Distritais nº 35.831/2014, nº 25.966/2005, 33.598/2012 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/1993 e alterações 

subsequentes, observando a Lei Complementar nº 123/2006, 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 

15 de abril de 2014, publicada no DODF nº 84, de 29 de abril de 2014, e será realizada por meio de Sistema Eletrônico 

comprasnet, de acordo com a indicação abaixo: 

  

Processo nº: 054.001.631/2014 

 Tipo de licitação: Menor Preço 

 Data de abertura: 16/06/2015 

 Horário:  14:00 horas  (horário de Brasília/DF) 

 Endereço Eletrônico: www.comprasnet.gov.br 

 Código UASG: 926016 

 Elemento de despesa: 3.3.90-30  

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

 Valor previsto para contratação: R$ 51.250,00 

 

I - DO OBJETO 

1.1. Aquisição de capacete de proteção individual para policiamento ostensivo montado, conforme especificações contidas no 

anexo “A” do Anexo I deste edital. 

 

II – DA SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

2.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro, até três dias úteis 

anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, no endereço splpmdf@gmail.com.br  

2.2. Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório 

deste pregão, na forma eletrônica, pelo endereço splpmdf@gmail.com.br  

2.3. Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Termo de Referência integrante do edital, decidir 

sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas), e, neste mesmo prazo prestar os esclarecimentos requeridos. 

2.4. Acolhida à impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, 

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

2.5. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no sistema eletrônico 

www.comprasnet.gov.br para os interessados. 

 

III - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

3.1. Poderão participar deste Pregão: 

3.1.1 A presente licitação é destinada à participação exclusiva das entidades preferenciais, assim consideradas as 

microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais, nos exatos termos do que dispõem o art. 

3º da Lei Complementar Federal no 123/2006, em conformidade com o que preceitua o art. 25 da Lei Distrital no 

4.611/2011, não havendo, portanto, possibilidade de ocorrer o empate ficto previsto na Lei Complementar no 123/2006. 

 3.1.2. Que esteja credenciado perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da 

Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI), por meio do sítio www.comprasnet.gov.br. 

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

3.3. Não poderão participar deste Pregão: 

mailto:splpmdf@gmail.com.br
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 3.3.1. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou 

representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado 

que não agem representando interesse econômico em comum; 

 3.3.2. Empresário individual ou sociedade empresária, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do 

projeto básico ou termo de referência ou projeto executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou 

detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado. 

 3.3.3. Empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, direta ou indireta, Federal, 

Estadual, Municipal e Distrital, bem como o que esteja punido com suspensão do direito de licitar ou contratar em qualquer esfera 

da Federação, em qualquer dos Poderes; 

 3.3.4. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

 3.3.5. Empresário que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial ou extrajudicial, falência, concordata, 

concurso de credores, liquidação, fusão, cisão, ou incorporação; 

 3.3.6. Consórcio de empresas qualquer que seja sua forma de constituição, pois não há complexidade no objeto e pessoas 

físicas não empresárias. 

 3.3.7. Empresário individual ou sociedade empresária, que tenha proprietário, administrador, ou sócio com poder de 

direção que seja familiar de agente público, preste serviços ou desenvolva projeto no órgão ou entidade da Administração Pública 

do Distrito Federal em que este exerça cargo em comissão ou função de confiança (I- contrato de serviço terceirizado; II- 

contratos pertinentes a obras, serviços e aquisição de bens; III- convênios e os instrumentos equivalentes), na forma prescrita pelo 

art. 8º do Decreto Distrital nº 32.751/2011. 

  3.3.7.1. Entende-se por familiar o cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por 

consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, inclusive. 

  3.3.7.2. As vedações deste item estendem-se às relações homo afetivas. 

 3.3.8. Direta ou indiretamente o servidor ou dirigente que integre a Administração Direta do Distrito Federal ou 

responsável pela licitação. 

  3.3.8.1. Considera-se participação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, 

econômica, financeira ou trabalhista do autor do termo de referência ou projeto, pessoa física ou jurídica e do pregoeiro e de sua 

equipe de apoio com a licitante ou responsável pelo fornecimento de bens e serviços a estes necessários. 

 3.3.9. O autor do termo de referência, do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica. 

 

 IV – DO CREDENCIAMENTO 

 4.1. Os interessados em participar deste Pregão deverão credenciar-se, previamente, perante o sistema eletrônico provido pela 

Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI), por meio do sítio 

www.comprasnet.gov.br. 

4.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto 

à SLTI, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua 

correta utilização. 

4.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ela efetuada 

diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a PMDF responsabilidade por eventuais danos 

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

4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da licitante e a presunção de sua capacidade 

técnica para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica. 

4.5. Caberá a licitante comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo 

ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso. 

4.6. A representação do licitante far-se-á por meio de instrumento particular e/ou público de procuração com firma 

reconhecida em cartório, que comprove os necessários poderes para praticar 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 investidura. 

4.7. A chave de identificação e a senha terão validades indeterminadas e poderão ser utilizadas em qualquer Pregão Eletrônico 

realizado no Comprasnet, salvo quando cancelada por solicitação do credenciado ou em virtude de seu descadastramento perante o 

http://www.comprasnet.gov.br/
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SICAF. 

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

 

V – DA PROPOSTA 

5.1. A licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário, marcados para 

abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas, devendo declarar em campo 

próprio no sistema: 

 5.1.1. O valor unitário e total para o item cotado, já considerados e inclusos, todos os custos necessários tais como 

impostos, taxas, tributos e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, para entrega 

no local indicado neste edital, nada mais sendo lícito pleitear a esse título. 

 5.1.2. A descrição detalhada do produto e a indicação da marca, e, em caso de discordância existente entre as 

especificações do objeto descritas no Comprasnet e as constantes deste edital, prevalecerão às últimas; 

 5.1.3. Que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências 

deste edital. 

 5.1.4. Que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte e que está 

apta a usufruir do tratamento favorecido, nas condições do Estatuto Nacional da ME e da EPP, instituído pela Lei Complementar 

nº 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º, e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do 

referido artigo, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei (exigida somente para licitante enquadrada como ME ou EPP). 

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

5.3. Os preços oferecidos devem estar compatíveis com os praticados no mercado. 

5.4. O preço será fixo e irreajustável. 

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

5.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta, ao enquadramento 

como microempresa ou empresa de pequeno porte, sujeitará a licitante às sanções previstas neste edital. 

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

5.8. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico. 

5.9. Qualquer elemento que possa identificar à licitante importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas 

nesse edital. 

5.10. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada. 

5.11. Depois da abertura da sessão não serão admitidas alterações nas propostas apresentadas, ressalvadas apenas a redução do 

preço proposto e aquelas alterações destinadas a sanar evidentes erros formais. 

 

VI – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

6.1 No dia e horário, indicados no preâmbulo deste Edital, no sítio www.comprasnet.gov.br, será realizada a abertura da sessão 

pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro. 

6.2. Durante a sessão, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em 

campo próprio do sistema eletrônico. 

6.3. Incumbirá a Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando 

responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo Sistema ou de 

sua desconexão. 

6.4. A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico, assumindo 

como firmes e verdadeiras sua proposta de preços e lances inseridos em sessão pública. 

 

VII – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

7.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade 

com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

7.2. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 
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VIII – DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

8.1. Iniciada à fase competitiva, as licitantes que tiveram suas propostas classificadas poderão encaminhar lances sucessivos, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico e serão imediatamente informadas do recebimento e do valor consignado no 

registro de cada lance. 

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

8.3. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, mantendo-

se em sigilo a identificação do ofertante. 

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

8.5. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da 

licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 

8.6. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível às 

licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

8.7. Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão será suspensa 

automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br. 

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

para início do tempo de iminência. 

8.9. Decorrido o prazo fixado pelo Pregoeiro, o sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o 

que transcorrerá período de tempo de até 30 minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema findo qual será automaticamente 

encerrada a fase de lances. 

 8.9.1. Encerrada a fase de lances, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 

compatibilidade de preço em relação ao estimado para a contratação e verificará a habilitação do licitante conforme título XI deste 

edital. 

 8.9.2. Após a habilitação a licitante será convocada para envio de amostras e relatórios de ensaios nos termos do 

item 8 do Termo de Referência (Anexo I). 

 

IX - DA NEGOCIAÇÃO 

9.1. O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério 

de julgamento e o valor estimado para a contratação. 

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

 

X - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

10.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá encaminhar, no prazo de 02 (duas) horas, contados da solicitação do 

Pregoeiro, por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet, em arquivo único, a proposta de preços adequada ao 

último lance ou valor negociado e demais documentos e comprovações solicitados em anexo. 

 10.1.1. Os originais ou cópias autenticadas da proposta inserida no sistema e da documentação exigida no Edital, 

poderão ser solicitadas pelo Pregoeiro, e, neste caso, deverão ser encaminhados em envelope fechado e identificado o nº do 

pregão, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da declaração dos vencedores no sistema, ao protocolo da 

Seção de Procedimentos Licitatórios da Diretoria de Apoio Logístico e Finanças da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, 

localizada no Setor de Áreas Isoladas Sul, AE 04, Edifício Anexo do Quartel do Comando Geral, Térreo, Brasília/DF, Telefone: 

(61) 3190 5564, 3190 5565 e 3190 5555.. 

 10.1.2. A forma física da proposta inserida no sistema, a ser encaminhada no envelope deverá: 

  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) Conter o valor unitário e total para o item cotado, em moeda nacional, já considerados e inclusos, todos os 

custos necessários tais como impostos, taxas, tributos e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto 

desta licitação, para entrega no local indicado neste edital, nada mais sendo lícito pleitear a esse título. 

  c) Conter as especificações dos produtos de forma a demonstrar que atendem as exigidas no Termo de 

Referência constante do Anexo I deste edital, e, em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descritas no 

http://www.comprasnet.gov.br/
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Comprasnet e as constantes deste edital, prevalecerão às últimas; 

  d) Conter o prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados da 

data prevista para abertura da licitação. 

  e) Conter o prazo de entrega de no máximo 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota 

de Empenho; 

  f) Conter a indicação da marca para o produto cotado. 

  g) Conter a garantia mínima de 03 (três) meses para os itens, contra quaisquer defeitos de fabricação, a contar da 

data de recebimento definitivo do material, de acordo com o estabelecido no item 7 do Termo de Referência constante do anexo I. 

  10.1.2.1. Caso os prazos definidos neste edital não estejam expressamente indicados na proposta e não constar o 

registro de prazos divergentes dos estabelecidos, eles serão considerados como aceitos pela licitante, ficando esta obrigada ao 

cumprimento dos mesmos. 

10.2. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a proposta e documentação solicitadas, terá sua proposta 

desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital. 

10.3. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço ofertado com o valor estimado, à 

conformidade com as especificações técnicas do objeto licitado e com os requisitos estabelecidos neste edital e seus anexos, 

devendo ser desclassificada de forma motivada a que estiver em desacordo. 

 10.3.1. Para o julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço por item, observados os 

prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade e demais 

condições estabelecidas neste Edital. 

 10.3.2. O Pregoeiro poderá suspender a sessão para solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da 

PMDF ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão. 

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

a fundo perdido. 

 10.3.4. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os 

preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à 

parcela ou à totalidade de remuneração. 

 10.3.5. Será desclassificada a proposta que contenha preço manifestamente inexequível, assim considerado aquele que 

seja inferior ao custo de produção, acrescido dos encargos legais, desde que a licitante, depois de convocada, não tenha 

demonstrado a exequibilidade do preço ofertado. 

 10.3.6. Será desclassificada a proposta que contenha preço excessivo, assim considerado aquele que for superior ao valor 

unitário e global estimado pela Administração, para cada item ofertado. 

 

XI - DA HABILITAÇÃO 

11.1. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO: 

 11.1.1. Comprovação da Habilitação Jurídica: 

  a) Registro comercial, arquivado na Junta Comercial respectiva, no caso de empresa individual. 

  b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 

comerciais, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. 

  c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.  

  d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato 

de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 11.1.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

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

licitante. 

  b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal por meio da Certidão Conjunta de Débitos relativos aos 

Tributos Federais e a Divida Ativa da União, expedida pelo Ministério da Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

  c) Para as empresas com sede ou domicílio fora do Distrito Federal, certidão Negativa de Débitos ou certidão 

positiva com efeito de negativa, emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do Distrito Federal, em plena validade, 

que poderá ser obtida através do site www.fazenda.df.gov.br. (inteligência do art. 173, da LODF). 

  d) Certidão de Regularidade de débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, expedida 
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pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

  e) Certificado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal. 

  f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. (Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011). 

 11.1.3. Qualificação Técnica: 

  a) Atestado(s) de Capacidade Técnica, expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado 

comprovando que a licitante forneceu material compatível com o objeto desta licitação. 

 11.1.4. Qualificação Econômico-Financeira: 

  a) Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 

9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de 

validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as 

certidões de cada um dos distribuidores. 

  b) Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentadas 

na forma da Lei devidamente registrados, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 

balancetes ou balanços provisórios. 

   b.1) as empresas constituídas no ano em curso poderão substituir o balanço anual por balanço de 

abertura, devidamente autenticado pela Junta Comercial; 

   b.2) a boa situação financeira da empresa será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez 

Corrente (LC) e Solvência Geral (SG), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 

 

 

L

G 
= 

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 

L

C 
= 

ATIVO CIRCULANTE  

PASSIVO CIRCULANTE  

 

S

G 
= 

ATIVO TOTAL 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 

 

   b.3) As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos índices 

acima, deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor total estimado para o item cotado 

constante do Anexo I. 

   b.4) O Microempreendedor Individual – MEI é dispensado de apresentar o balanço patrimonial. 

(Art. 68 da LC 123/2006) 

 11.1.5. Outros Documentos: 

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

   a) Não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de 

trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de 

menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (conforme inciso V do art. 27 da 

Lei nº 8.666/93), a ser declarada também no sistema quando do lançamento da proposta. 

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

IV). 

 

  11.1.5.1. Havendo superveniência de fato impeditivo à participação do certame, fica a licitante obrigada a 

declará-lo, sob pena das sanções legais cabíveis. 

 

 11.2. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 

  11.2.1. A licitante habilitada parcialmente no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF 
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ficará isenta de apresentar os documentos relacionados referentes à habilitação jurídica (item 11.1.1), regularidade fiscal (item 

11.1.2 com exceção da alínea “c” e “f”) e qualificação econômico-financeira (item 11.1.4 no que se refere a alínea “b” somente se 

possuir índices de LG e LC e SG superior a 1 um). 

   11.2.1.1. A licitante com sede ou domicílio fora do Distrito Federal, deverá apresentar a certidão 

Negativa de Débitos ou certidão positiva com efeito de negativa, emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do 

Distrito Federal, em plena validade, que poderá ser obtida através do site www.fazenda.df.gov.br. (inteligência do art. 173, da 

LODF). 

   11.2.1.2. As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos índices 

de LG e LC e SG, deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor total estimado para o 

item cotado constante do Anexo I. 

   11.2.1.3. A licitante deverá apesentar a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, obtida por 

meio do sitio www.tst.jus.br/certidão. 

  11.2.2. A comprovação da habilitação parcial no SICAF dar-se-á mediante a verificação da validade dos 

documentos necessários, através de consulta on line ao sistema, opção “Situação do Fornecedor” e outras opções de consultas 

disponíveis, quando do julgamento da habilitação, ocasião que será impressa a respectiva Declaração de “Situação do 

Fornecedor”, sendo a mesma rubricada pelo Pregoeiro. 

  11.2.3. É assegurado à licitante que esteja com algum documento vencido no SICAF o direito de encaminhar a 

documentação em plena validade, juntamente com a documentação não contemplada no SICAF prevista neste edital. 

  11.2.4. Os documentos exigidos para a habilitação que não estiverem contemplados no SICAF ou das licitantes 

que não optarem pelo cadastramento do SICAF ou com cadastro desatualizado, deverão ser remetidos em conjunto com a proposta 

de preços conforme previsto no item 10.1, ajustada ao valor do lance dado ou negociado e demais documentos e comprovações a 

serem anexados à proposta, no prazo de 02 (duas) horas contados a partir da solicitação Pregoeiro no Sistema Eletrônico, em 

arquivo único, por meio da opção “Enviar Anexo” do Sistema Comprasnet. 

   11.2.4.1. Os originais ou cópias autenticadas, quando solicitados pelo Pregoeiro, deverão ser enviados, 

em envelope fechado e identificado o nº do pregão, no prazo de 03 (três) dias úteis contados a partir da declaração dos vencedores 

no sistema, ao protocolo Seção de Procedimentos Licitatórios da Diretoria de Apoio Logístico da Polícia Militar do Distrito 

Federal – PMDF, localizada no Setor de Áreas Isoladas Sul, AE 04, Edifício Anexo do Quartel do Comando Geral, Térreo, 

Brasília/DF, Telefone: (61) 3190 5564, 3190 5565 e 3190 5555.. 

  11.2.5. O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões se necessário, 

para verificar as condições de habilitação das licitantes, no entanto, não se responsabilizará pela possível indisponibilidade desses 

sistemas, quando da consulta no julgamento da habilitação, sendo de inteira responsabilidade da licitante a comprovação de sua 

habilitação. A verificação em sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 

  11.2.6. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na 

comprovação de regularidade fiscal, 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, pagamento ou parcelamento do débito, emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 

efeito de certidão negativa. 

 11.2.7. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e facultará ao Pregoeiro convocar os licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação. 

  11.2.8. Os documentos necessários para a habilitação poderão ser apresentados em original ou cópia autenticada 

por cartório competente, ou cópia acompanhada do original para conferência pelo Pregoeiro ou por membro da equipe de apoio ou 

publicação em órgão da imprensa oficial, ou pela Internet, nos casos em que o órgão responsável pela emissão do documento 

disponibilizar sua consulta. 

  11.2.9. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução 

para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado e devidamente consularizados. 

 

  11.2.10. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos, em substituição aos documentos 

requeridos neste Edital e seus anexos. 

  11.2.11. Os documentos encaminhados deverão estar em nome da licitante, com indicação do número de 

inscrição no CNPJ. 

http://www.tst.jus.br/certidão
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  11.2.12. Todos os documentos deverão estar em nome e CNPJ da matriz ou todos em nome e CNPJ da filial, 

exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz e os 

atestados de capacidade técnica, que podem ser apresentados tanto em nome da matriz e/ou em nome da filial. 

  11.2.13. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados 

em qualquer fase da licitação. 

  11.2.14. As certidões 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 destinam a comprovação da qualificação econômico-financeira e qualificação técnica. 

  11.2.15. O pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas necessárias à 

análise das propostas e da documentação, devendo as licitantes atenderem às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do 

recebimento da convocação. 

  11.2.16. A não apresentação dos documentos exigidos neste edital implicará em inabilitação da licitante, salvo se 

houver a possibilidade de consulta via internet durante o julgamento da habilitação pelo Pregoeiro. 

  11.2.17. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento dos requisitos de habilitação estabelecidos neste 

Edital e seus Anexos, a licitante será inabilitada. 

  11.2.18. Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro, 

examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda 

a este edital. 

  11.2.19. Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas neste edital, a licitante será declarada vencedora. 

 

XII– DO RECURSO 

12.1. Declarada à vencedora, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio 

do sistema, manifestar sua intenção de recurso no prazo de 30 minutos. 

12.2. A licitante que manifestar a intenção de recurso deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio do sistema, no 

prazo de 3 (três) dias, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentar contra-razões, também via 

sistema, em igual prazo, que começará a contar do término do prazo da recorrente. 

12.3. A falta de manifestação imediata e motivada 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 insuscetíveis de aproveitamento. 

12.6. Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados na Seção de Procedimentos Licitatórios da 

Diretoria de Apoio Logístico e Finanças da PMDF, situada no Setor de Áreas Isoladas Sul, AE 04, Edifício Anexo do Quartel do 

Comando Geral, Térreo, Brasília – DF, no horário de 14 às 18 horas, em dias úteis. 

 

XIII– DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

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

autoridade competente para homologação. 

13.2. A homologação deste Pregão compete ao Chefe de Logística e Finanças da Polícia Militar do Distrito Federal. 

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

 

XIV– DA NOTA DE EMPENHO 

14.1. Homologada a licitação será convocada a licitante vencedora para retirar a nota de empenho, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital. 

14.2. O prazo para a retirada da nota de empenho poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela 

licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela PMDF, de acordo com o § 1º do art. 

64 da Lei nº 8.666/93. 

14.3. Por ocasião da emissão da Nota de Empenho, será exigida a comprovação das condições de habilitação estabelecidas no 

edital. 

14.4. Quando a vencedora da licitação não fizer a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital referida no 
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subitem acima ou injustificadamente, recusar-se a retirar a nota de empenho, poderá ser convocada outra licitante, desde que 

respeitada a ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios, o atendimento das especificações e 

condições estabelecidas no Edital e feita a negociação, retirar a nota de empenho, sem prejuízo das multas previstas neste edital e 

das demais cominações legais. 

14.5. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total do objeto deste edital. 

 

XV – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

15.1. Independentemente de transcrição na proposta, sujeitar-se às demais obrigações estabelecidas no Termo de Referência 

(Anexo I) deste Edital. 

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

15.3. Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa sobre o objeto contratado; 

15.4. Substituir os produtos, a juízo do servidor designado para o recebimento, que não for considerado de acordo com as 

especificações solicitadas no edital e contida na proposta ou apresentar qualquer defeito, sem que caiba qualquer acréscimo no 

preço contratado. 

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

 

XVI – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

16.1. Designar servidor responsável pelo recebimento do material a ser fornecido. 

16.2. Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a Contratada; 

16.3. Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre as irregularidades que porventura sejam observadas no material 

fornecido; 

16.4. Notificar a Contratada, por escrito e com antecedência sobre multas, penalidades quaisquer débitos de sua responsabilidade, 

bem como fiscalizar o material do Objeto Contratado. 

 

XVII – DO RECEBIMENTO 

17.1 O objeto desta licitação será recebido, por servidor ou comissão designado(a) pela autoridade competente, mediante recibo, 

da seguinte forma: 

 a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação; e 

 b) definitivamente, após a verificação da sua conformidade com as especificações e requisitos contidos na proposta e 

previstos neste edital e consequente aceitação. 

17.2. Após o recebimento definitivo do objeto, será atestada a Nota Fiscal para efeito de pagamento; 

17.3. Se a licitante vencedora deixar de entregar os produtos, dentro do prazo estabelecido sem justificativa por escrito e aceita 

pela Administração, sujeitar-se-á às penalidades impostas neste Edital. 

 

XVIII – DO PAGAMENTO 

18.1. Para efeito de pagamento, a PMDF consultará os sítios oficiais dos órgãos e entidades emissores das certidões a seguir 

relacionadas, para a verificação da regularidade fiscal da Contratada: 

 a) Certidão de regularidade de débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, expedida pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil (Decreto Federal nº 6.106/2007); 

 b) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa 

Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei nº 8.036/90); 

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

 d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011). 

 18.1.1. Em havendo a impossibilidade de consulta, pela Administração, aos sítios oficiais dos órgãos e entidades 

emissores das citadas certidões, 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 partir da data de apresentação da Nota Fiscal, desde que o 

documento de cobrança esteja em condições de liquidação de pagamento. 
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18.3. Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administração, a parcela devida será atualizada 

monetariamente, desde o vencimento da obrigação até a data do efetivo pagamento de acordo com a variação “pro rata tempore” 

do IPCA. 

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. As empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), terão seus pagamentos feitos exclusivamente mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário junto ao 

Banco de Brasília S/A – BRB. Para tanto deverão apresentar o número da conta corrente e da agência em que desejam receber seus 

créditos, de acordo com o Decreto nº 32.767 de 17/02/2011, publicado no DODF nº 35, pág. 3, de 18/02/2011. Ficam excluídas 

desta regra as empresas de outros estados da federação que não mantenham filiais e/ou representações no DF e que vencerem o 

processo licitatório no âmbito do DF. 

18.6. Será efetuada a retenção na fonte, dos tributos e contribuições, prevista na Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012, alterada 

pela IN nº 1.244/2012. 

18.7. A retenção dos tributos não será efetivada caso a licitante apresente junto com sua Nota Fiscal a comprovação de que o ele é 

optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte –

SIMPLES. 

18.8. 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. 

18.9. Os documentos de cobrança, escoimados das causas que motivaram a rejeição, deverão ser reapresentados num prazo 

máximo de 02 (dois) dias úteis. 

18.10. Em caso de rejeição da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorreções, o prazo de pagamento passará a ser contado a 

partir da data de sua reapresentação. 

 

XIX – DAS SANÇÕES 

19.1 - Das Espécies 

 19.1.1. As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações assumidas, garantida a prévia 

defesa, ficam sujeitas às sanções estabelecidas no Decreto nº 26.851, de 30/05/2006, publicado no DODF nº 103, de 31/05/2006, 

pg. 05/07, alterado pelos Decretos nº 26.993/2006, de 12/07/2006 e 27.069/2006, de 14/08/2006, a seguir relacionadas:  

  I – advertência; 

  II - multa; e 

  III - suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com a Administração do 

Distrito Federal, por prazo não superior a 2 (dois) anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta cometida. 

   a) para a licitante e/ou contratada 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, não mantiver a proposta, 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 cometida. 

  IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 

motivos 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. 

 19.1.2. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem anterior poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso 

II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

 19.2. Da Advertência 

  19.2.1. A advertência é o aviso por escrito, emitido quando a licitante e/ou contratada descumprir qualquer 

obrigação, e será expedido pelo ordenador de despesas desta PMDF: 

   I - quando ocorrer o descumprimento da obrigação no âmbito do procedimento licitatório; e 

   II - se ocorrer o descumprimento da obrigação na fase de execução contratual, entendida desde a recusa 
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em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato. 

 19.3. Da Multa 

  19.3.1. A multa é a sanção pecuniária que será imposta à contratada, pelo ordenador de despesas desta PMDF, 

por atraso injustificado na entrega ou execução do contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais: 

   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; (Decreto nº 35.831 de 19/09/2014) 

   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; (Decreto nº 35.831 de 19/09/2014) 

   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 subitem; 

   IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou 

retirar 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; e 

   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. (Decreto nº 35.831 de 19/09/2014) 

  19.3.2. A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 8º, da Lei nº 

8.666/93 e será executada após regular processo administrativo, oferecido à contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nos termos do § 3o do art. 86 da Lei nº 8.666/93, observada a 

seguinte ordem: 

   I - mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato, quando for o caso; 

   II - mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e 

   III - mediante procedimento administrativo ou judicial de execução. 

  19.3.3. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia 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. 

  19.3.4. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do 

vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, se dia de expediente normal na repartição interessada, ou no primeiro 

dia útil seguinte. 

  19.3.5. Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado: 

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

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

  19.3.6. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da 

falta cometida, consoante o previsto do subitem 19.1.2 e observado o princípio da proporcionalidade. 

  19.3.7. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverão ser cancelados e/ou 

rescindidos, exceto se houver justificado interesse da unidade contratante em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, que será 

penalizado na forma do inciso II do subitem 19.3.1. 

  19.3.8. A sanção pecuniária prevista no inciso IV do subitem 19.3.1 não se aplica nas hipóteses de rescisão 

contratual que não ensejam penalidades. 

 19.4. Da Suspensão 

  19.4.1. A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar de licitação e de contratar 

com a Administração e será imposta pelo ordenador de despesas desta PMDF, 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, instituído 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: 

   I - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, a licitante e/ou contratada 

permanecer inadimplente; 

   II - por até 90 (noventa) dias, 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 autenticada, de forma 
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definitiva; 

   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; e 

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

    a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, objetivando 

obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação; 

    b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e 

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

  19.4.2. A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal. 

  19.4.3. O prazo previsto no inciso IV poderá ser aumentado para até 05 (cinco) anos, quando as condutas ali 

previstas forem praticadas no âmbito dos procedimentos derivados dos pregões. 

 19.5. Da Declaração de Inidoneidade 

  19.5.1. A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário de Estado ou autoridade equivalente do órgão 

de origem, à vista dos motivos informados na instrução processual. 

  19.5.2. A declaração de inidoneidade prevista neste item permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos 

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. 

  19.5.3. A declaração de inidoneidade e/ou sua extinção será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, e 

seus efeitos serão extensivos a todos os órgãos/entidades subordinadas ou vinculadas ao Poder Executivo do Distrito Federal, e à 

Administração Pública, consoante dispõe o art. 87, IV, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 19.6 - Das Demais Penalidades 

  19.6.1. As sanções previstas nos subitens 19.4 e 19.5 poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais 

que, em razão dos contratos regidos pelas Leis Federais nº 8.666, de 1993 e nº 10.520, de 2002: 

   I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

   II - tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; e 

   III - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos 

ilícitos praticados. 

 19.7 - Do Direito de Defesa 

  19.7.1. 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 respectiva notificação. 

  19.7.2. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou 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. 

  19.7.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Capítulo, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 

vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário; 

  19.7.4. Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após o exaurimento da fase recursal, a aplicação 

da sanção será formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverá ser publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, 

devendo constar: 

   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; e 

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

  19.7.5. 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 sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. 

  19.7.6. Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal as sanções aplicadas 

com fundamento nos subitens 19.2 e 19.3 deste capítulo de penalidades, as quais se formalizam por meio de simples 

apostilamento, na forma do art. 65, §8º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 19.8. Do Assentamento em Registros 
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  19.8.1. Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa. 

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

 19.9. Da Sujeição a Perdas e Danos 

  19.9.1. Independentemente das sanções legais cabíveis, regulamentadas pelo Decreto nº 26.851/06 e suas 

alterações, previstas neste edital, 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. 

 19.10. Disposição Complementar 

  19.10.1. Os prazos referidos neste capítulo só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou na 

entidade. 

 

 

XX – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

20.1. A PMDF poderá revogar este Pregão por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente 

comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício 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 tiver suportado no cumprimento do contrato. 

20.2. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desde Pregão, promover diligência destinada 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, conforme art. 43, §3º da lei 8.666/1993. 

20.3. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância 

das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 

atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação. (§3º do art. 26 do Dec. nº 5.450/2005) 

20.4. A critério do Pregoeiro poderá ser prorrogado o prazo estabelecido de 02 (duas) horas contados a partir da solicitação no 

Sistema Eletrônico, para envio da proposta e documentação em arquivo único, por meio da opção “Enviar Anexo” do Sistema 

Comprasnet. 

20.5. 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. 

20.6. 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. 

20.7. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, 

desde que não comprometam o interesse da administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

(Parágrafo único do art. 5º do Dec. nº 5.450/2005) 

20.8. A contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, previamente justificadas pela Polícia Militar do DF, 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial (Lei nº 

8.666/93, art.65, §§ 1º, 2º). 

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

20.10. O foro para dirimir questões relativas ao presente edital será o de Brasília – DF, com exclusão de qualquer outro. 

20.11. Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidas pelo Pregoeiro, por meio do Telefone: (61) 3190 5564, 3190 

5565 e 3190 5555. 

 

XXI – ANEXOS 

 

21.1. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 

 21.1.1. ANEXO I - Termo de Referência; 

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

 21.1.3. ANEXO III - Modelo Declaração Exclusiva para Microempresa ou Empresa de pequeno porte em condições de 



“Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade” 

SAISO – AE 04, Anexo do Quartel do Comando Geral, CEP 70610-200 - Brasília - DF 

 

Folha:                 91 

Processo: 054.001.631/2014 

Rubrica:___________ Mat. 72.921/3 

 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL  

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E FINANÇAS  

DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO E FINANÇAS  

SEÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS  

 

EDITAL DE LICITAÇÃO     PREGÃO ELETRÔNICO Nº     04/2015 – PREGÃO/PMDF 

 

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

   

 

usufruir o tratamento favorecido previsto na LC nº 123/2006. 

 21.1.4. ANEXO IV – Modelo de Declaração de Sustentabilidade (Lei 4.770/2012). 

 

 

 

 

Brasília - DF, 23 de abril  de 2015. 

 

 

 

 

 

 

CARLOS LUÍS BARBOSA RIBEIRO – CELQOPM 

Ordenador de Despesas 



“Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade” 

SAISO – AE 04, Anexo do Quartel do Comando Geral, CEP 70610-200 - Brasília - DF 

 

Folha:                 92 

Processo: 054.001.631/2014 

Rubrica:___________ Mat. 72.921/3 

 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL  

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E FINANÇAS  

DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO E FINANÇAS  

SEÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS  

 

EDITAL DE LICITAÇÃO     PREGÃO ELETRÔNICO Nº     04/2015 – PREGÃO/PMDF 

 

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

   

 

ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 

 

1. Definição do objeto 

 

 Aquisição de capacete de proteção individual para policiamento ostensivo montado. 

 

2. Justificativa 

  

 O capacete é um equipamento de proteção individual do trabalhador ou atleta que exerce atividade onde haja o risco de 

impacto contra a cabeça. De acordo com o Ministério do Trabalho e do Emprego na Norma Regulamentadora nº 6 o fornecimento 

do Equipamento de Proteção Individual (EPI) fica a cargo do empregador para a execução do trabalho pelo empregado. Seu uso é 

obrigatório e cabe ao empregador a fiscalização do cumprimento desta norma. Desta maneira a justificativa se faz de forma a 

adequar o serviço do policial a fim de garantir–lhe a segurança no trabalho bem como o cumprimento às normas vigentes.  

 O trabalho montado a cavalo é extremamente perigoso onde por mais hábil que seja o cavaleiro ou mais adestrado que 

seja o seu cavalo é impossível prever todas as reações do animal diante dos obstáculos do mundo cotidiano. Todavia este trabalho 

vem sendo executado por mais de trinta anos sem a devida observância da segurança do cavaleiro. 

O Brasil não possui normas regulamentares sobre equipamentos de proteção individual para a atividade policial, bem como não 

possui normas sobre o uso do capacete para pessoas envolvidas em atividades equestres. Para corrigir esta situação verificamos de 

maneira análoga as normas internacionais sobre o assunto e encontramos: 

ASTM – F1163-04 SEI – Norma utilizada pelos Estados Unidos da América; 

NP EN 1384:2000 (Ed. 1) – Norma utilizada pela Comunidade Européia e 

AS/NZS 3838: 2006 – Norma utilizada pela Austrália e Nova Zelândia. 

 As presentes Normas indicam requisitos de segurança que incluem métodos de ensaio e os níveis de desempenho em 

matéria de absorção ao impacto, da resistência à penetração, bem como da resistência e da eficácia do sistema de retenção; 

abrangendo também a deflexão da pala, caso o capacete a possua. 

 Sendo assim a correção desta inobservância na legislação brasileira vai contribuir para o aumento na produtividade do 

serviço da PMDF para a comunidade reduzindo o número de baixas de policiais ocasionadas por quedas a cavalo. Vale ressaltar 

que de acordo com a Seção de Controle de Pessoal do RPMON as baixas por quedas a cavalo duram em média 40 dias de 

afastamento do serviço. Um transtorno para o policial, para a PMDF e para a sociedade brasiliense, pois a cavalaria tem atuado 

com eficiência em toda a área urbana e rural do Distrito Federal. 

 A quantidade solicitada é suficiente para suprir as necessidades decorrentes da recente apresentação de 100 (cem) novos 

policiais militares na UPM, os quais estão realizando Curso de Policiamento Montado (CPMon), onde o policial militar recebe 

conhecimentos que o habilitam ao exercício de atividades policiais a cavalo.  

 O capacete é um equipamento de proteção individual que protege o cavalariano em caso de acidentes com impacto contra 

a cabeça e há uma preocupação da Polícia Militar em evitar a baixa de policiais militares, seja pelos transtornos causados ao 

policial e a seus familiares, à Corporação e à sociedade. 

 O Regimento de Polícia Montada recebeu no início do corrente ano 300 (trezentos) capacetes iguais aos solicitados 

através deste Termo de Referência, os quais foram licitados através Pregão Eletrônico PMDF n
o
 059/2013, referente ao Processo 

nº 0054.001.854/2013. 

 Destaque-se que o modelo de capacete solicitado foi o único, dos avaliados nesta UPM, capaz de proporcionar ao 

cavaleiro a segurança de ter minimizadas as lesões decorrentes de acidentes durante a atividade de policiamento montado.  

 Os capacetes disponíveis no mercado nacional, em sua maioria possuem casco em fibra de vidro, material que não resiste 

a impactos como aqueles decorrentes de acidentes, como queda da montaria. Em caso de acidentes desta natureza, o capacete além 

de não proteger a cabeça do cavaleiro, ainda pode se tornar um objeto apto a produzir lesões mais graves que aquelas decorrentes 

da queda, pois o seu casco pode se romper, formando peças com ângulos capazes de provocar lesões como cortes e/ou furos no 

cavalariano. 

 Não bastasse a falta de segurança observada nos outros produtos avaliados, a maioria dos capacetes encontrados, cujo 
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preço está abaixo do especificado no pedido, são indicados para atividade hípica desportiva. São mais pesados e desconfortáveis, 

possuem pouca ou nenhuma abertura para ventilação, o sistema de fechamento e ajuste são inadequados para um perfeito ajuste do 

equipamento. Seu uso durante a prática desportiva ocorre durante as provas hípicas, ou seja, em pequenos intervalos de tempo. 

 O capacete ideal para o policiamento montado deve ser muito resistente, leve, bem ventilado, ajustável de modo a mantê-

lo firme na cabeça, contudo sem causar apertos que causem incômodo ao usuário, lembrando que durante o policiamento ostensivo 

montado, o cavalariano permanece em atividade por período não inferior a 8h (oito horas), quando poucas vezes poderá retirar os 

equipamentos que usa. 

 O modelo solicitado foi alcançado por meio de testes que comprovaram sua eficiência nos quesitos segurança e conforto, 

dessa forma buscou-se a especificação de um produto que atendesse às necessidades de equipamento da tropa montada, contudo, 

não houve direcionamento para qualquer marca específica, há por parte dos integrantes deste Regimento a preocupação em 

adquirir produtos eficazes, os quais devem possuir certificação de órgão competente. No caso do modelo solicitado, por falta de 

regulamentação nacional sobre equipamentos de proteção individual para a atividade policial, bem como a não existência de 

normas sobre o uso do capacete para pessoas envolvidas em atividades equestres. Verificou-se, com o objetivo de corrigir esta 

situação, de maneira análoga as normas internacionais sobre o assunto e encontramos: 

  ASTM – F1163-04 SEI – Norma utilizada pelos Estados Unidos da América; 

  NP EN 1384:2000 (Ed. 1) – Norma utilizada pela Comunidade Européia e 

  AS/NZS 3838: 2006 – Norma utilizada pela Austrália e Nova Zelândia. 

 As citadas normas indicam requisitos de segurança que incluem métodos de ensaio e os níveis de desempenho em matéria 

de absorção ao impacto, da resistência à penetração, bem como da resistência e da eficácia do sistema de retenção; abrangendo 

também a deflexão da pala, caso o capacete a possua. 

 

  

3. Especificações dos bens 

 

MATERIAL - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QTD. (UN) 

01 Capacete de proteção individual para policiamento montado. 100 

 

4. Estimativa de custos 

 

ITEM Qtde Media Total 

01 Capacete de proteção individual para policiamento montado. 100 512,50 51.250,00 

 

O valor estimado para aquisição dos bens é de: R$ 51.250,00 (cinquenta e um mil duzentos e cinquenta reais). 

5. Cronograma de entrega 

 

 A empresa classificada em primeiro lugar no certame deverá entregar o objeto em até 60 (sessenta) dias corridos, 

contados a partir do recebimento da Nota de Empenho, facultada sua prorrogação nos termos do § 1º, artigo 57 da Lei nº 8.666/93.  

A entrega deverá ser feita em lote único, ou seja, todos os objetos de uma vez. 

 

6. Local de entrega 

 

O objeto deverá ser entregue no seguinte endereço: 

Seção de Suprimentos / PMDF, SETOR POLICIAL SUL - SAISO, AREA ESPECIAL Nº 04, SEÇÃO DE 

SUPRIMENTO/PMDF, BRASÍLIA-DF, FONE: 3910-1395, Horário para entrega: conforme horário de expediente da Corporação. 
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7. Prazo de entrega e condições de recebimento 

 

O Sr. CARLOS HENRIQUE MORAES SANTOS – CAP QOPM matrícula 77.177/9, e-mail 

carloshmsantos@gmail.com, fone 3910-1968, preposto da PMDF no presente projeto, o qual receberá os objetos constantes deste 

Termo de Referência. 

a. PROVISÓRIO: Para verificação de todas as características constantes neste Termo de Referência e posterior 

verificação da conformidade do material no prazo máximo de 24 horas; 

b. DEFINITIVO: Após verificar a conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e 

sua consequente aceitação por servidor designado, em até 72 (setenta e duas) horas a contar do recebimento provisório. 

 

8. Apresentação de amostra 

  

8.1. A Polícia Militar do Distrito Federal exigirá AMOSTRA do ITEM e RELATÓRIOS DE ENSAIO com o 

objetivo de analisar a conformidade do material ofertado com o mínimo exigido neste Termo de Referência. A Amostra e o 

Relatório de Ensaio serão analisados por Comissão de Análise Técnica que será indicada pelo Regimento de Polícia Montada e 

nomeada por autoridade competente cabendo-lhes análise da amostra, documentação e num momento futuro acompanhar e 

fiscalizar a entrega do bem, assim como atestar os documentos fiscais correspondentes, quando executados satisfatoriamente, para 

fins de pagamento. 

8.2. Após a habilitação, a licitante que restar classificada em primeiro lugar, será convocado para o envio da 

AMOSTRA e RELATÓRIOS DE ENSAIO. O material será encaminhado para Análise Técnica por comissão nomeada pela 

PMDF, a comissão terá o prazo de 03 (três) dias úteis, após o recebimento da amostra para emissão de parecer.  

8.3. A licitante convocada que atender o disposto acima deverá enviar à Comissão de Análise Técnica da Polícia 

Militar do Distrito Federal, 1 (uma) AMOSTRA do item arrematado, juntamente com os RELATÓRIOS DE ENSAIO do ITEM 

(cópia autenticada por cartório ou original). – O licitante deverá apresentar amostra em caráter formal de todo o material à equipe 

técnica da PMDF, conforme estabelecido na especificação definida neste Termo de Referência. As amostras devem ser 

encaminhadas em até 05 (cinco) dias úteis após convocação do pregoeiro para o Departamento de Logística e Finanças da Polícia 

Militar do Distrito Federal, Setor Policial Sul/ Área Especial nº 04 – ANEXO do QCG, CEP: 70.610-200, na Seção de 

Procedimentos Licitatórios, aos cuidados do (a) Sr (a). Pregoeiro (a).  

8.4. A amostra deverá ser identificada na face externa com o número do pregão e o nome da empresa licitante, a fim 

de ser analisada pela equipe técnica da PMDF. A empresa que apresentar amostra em desacordo com as especificações técnicas 

deste Termo de Referência terá sua amostra recusada. A amostra rejeitada ficará à disposição da empresa, a partir da data de 

homologação do certame. A amostra deverá ser entregue sem plotagem. 

8.5. Para apreciação da amostra, a Comissão terá como parâmetro a INSPEÇÃO VISUAL e/ou com equipamento 

específico de medição de todos os itens quanto ao atendimento mínimo às especificações técnicas do presente Termo de 

Referência e a ANÁLISE DOS RELATÓRIOS DE ENSAIOS do item, mediante apresentação da certificação: ASTM – F1163-04 

SEI – Norma utilizada pelos Estados Unidos da América; NP EN 1384:2000 (Ed. 1) – Norma utilizada pela Comunidade Européia 

e AS/NZS 3838: 2006 – Norma utilizada pela Austrália e Nova Zelândia, sendo essa com tradução juramentada ao português 

brasileiro; 

8.6. Os capacetes deverão ser licenciados pelo INMETRO ou Departamento de Comércio Exterior. No caso de 

produto importado, a certificação deverá possuir ainda, certificação em conformidade com uma das seguintes normas 

internacionais: ASTM – F1163-04 SEI – Norma utilizada pelos Estados Unidos da América; NP EN 1384:2000 (Ed. 1) – Norma 

utilizada pela Comunidade Europeia e AS/NZS 3838: 2006 – Norma utilizada pela Austrália e Nova Zelândia, sendo essa com 

tradução juramentada ao português brasileiro; 

8.7. As presentes Normas indicam requisitos de segurança que incluem métodos de ensaio e os níveis de 

desempenho em matéria de absorção ao impacto, da resistência à penetração, bem como da resistência e da eficácia do sistema de 

retenção; abrangendo também a deflexão da pala; 

8.8. Depois de concluída a verificação das amostras em conformidade com os respectivos laudos pela comissão, será 

encaminhada à Diretoria de Apoio Logístico declaração de aceite para conclusão do processo licitatório e recebimento do material. 

Caso as amostras sejam reprovadas será encaminhada declaração de não aceitação do material ao pregoeiro e a licitante restará 

desclassificada; 

mailto:carloshmsantos@gmail.com
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8.9. Após emissão de declaração de aceite, será encaminha à empresa vencedora Logotipo da Polícia Militar do 

Distrito Federal e do Regimento de Polícia Montada, para que seja impresso nos capacetes conforme anexo G. 

 

9. Assistência Técnica e Garantia  

  

O objeto deverá ter garantia mínima de 3 meses contra qualquer vício ou defeito de fabricação a contar do 

recebimento definitivo do bem. 

A cobertura da garantia por parte do fabricante está limitada ao que constar no termo de garantia ou equivalente de 

seus produtos, não conflitando com o Código de Defesa do Consumidor.  
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ANEXO A DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 - ESPECIFICAÇÕES DOS BENS 

 

Capacete de Proteção Individual para Policiamento Ostensivo Montado. 

Descrição: Capacete para atividade equestre, extremamente leve, casco em ABS (policarbonato) altamente resistente a impactos, 

na cor preta liso, inteiriça e sem emendas, proteção interna em EPS (poliestireno expandido) preto para absorção de impactos, 11 

aberturas para ventilação distribuídas na parte frontal, áreas superiores e posteriores para favorecer o fluxo de ar dentro do 

capacete, forro removível e lavável com 02 (duas) unidades sobressalentes para cada capacete, pala do capacete integrada ao 

casco sendo do mesmo material e formato abaulado, sem quinas, sem protetor de nuca, com bolsa tipo bornal 100% poliéster 

para acondicionamento do capacete quando o mesmo não estiver em uso, design anatômico para maior conforto ergonômico, 

estofamento interior removível para o cuidado fácil (lavável na máquina a 30°C),tecnologia COOL (100% poliéster), para 

melhor desempenho em relação à rápida evaporação do suor, forro fixado ao capacete através de velcro distribuído 

uniformemente na borda do casco, três pontos de fixação integrados no pescoço, sistema de fitas em nylon, fechamento e 

regulagem por meio de tridente, ajuste de tamanho através de botão giratório que pode ser deslocado verticalmente para melhor 

posicionamento na nuca.  

O capacete tem estampado, na parte posterior do forro interno, o nome do fabricante.  

Os capacetes serão fornecidos no tamanho extra-grande (58-61 cm), na quantidade definida no item 03 do Termo de Referência. 

Os capacetes atendem às normas ASTM -F1163-04a e/ou CE EN 1384.  

Será aplicado o brasão do Regimento de Polícia Montada, em um bordo, medindo 2,54 x 4,33 cm, (LxA) e o brasão da Polícia 

Militar do Distrito Federal em outro, medindo 2,90 x 4,34 cm, (LxA) em adesivo. Na parte frontal da capacete será aplicado 

adesivo com a inscrição “POLÍCIA” nas medidas de 11,0 x 2,50cm (LxA) e na parte posterior do capacete será aplicado adesivo 

com a inscrição “PMDF” nas seguintes medidas 9,0 x 2,60 (LxA) Toda grafia dos brasões e inscrições deverá ser impressa em 

silkscreen, pelo lado interno, evitando assim o desgaste da impressão. Os bordos, bem como a disposição de aplicação dos 

brasões estão definidos no anexo “G” do Termo de Referência, em consonância com o Manual de Identidade Visual da Polícia 

Militar do Distrito Federal. 
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ANEXO B DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

FOTOS ILUSTRATIVAS EM 07 (SETE) MODELOS PARA FACILITAR O ENTENDIMENTO E A VISUALIZAÇÃO 

DA PROPOSTA; 

 

 

 

 
1 - Modelo para casco preto fosco liso.  

2 – entrada de ar frontal para facilitar a ventilação interna. 

3 - Com a pala integrada ao casco. 

4 – três pontos de fixação integrados ao pescoço. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

Imagem meramente 

ilustrativa. 



“Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade” 

SAISO – AE 04, Anexo do Quartel do Comando Geral, CEP 70610-200 - Brasília - DF 

 

Folha:                 98 

Processo: 054.001.631/2014 

Rubrica:___________ Mat. 72.921/3 

 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL  

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E FINANÇAS  

DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO E FINANÇAS  

SEÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS  

 

EDITAL DE LICITAÇÃO     PREGÃO ELETRÔNICO Nº     04/2015 – PREGÃO/PMDF 

 

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

   

 

.  

 

Proteção interna em EPS na mesma cor do casco. 

 

 
1 - Modelo para entrada de ar frontal 

2 

1 

Imagem meramente 

ilustrativa. 

Imagem meramente 

ilustrativa. 
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2 - Entrada de ar superior.  

 

 

 

 
1 - Modelo para saída de ar superior. 

2 – Modelo para saída de ar Posterior. 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

Imagem meramente 

ilustrativa. 

Imagem meramente 

ilustrativa. 
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1 – Fixação do forro interno ao casco através de velcro. 

2 - Modelo para forro interno em tecido altamente transpirável  

3 – Sistema de fitas em nylon 

4 - Fechamento em tridente. 

 

 
Modelo de tamanho anatômico e ergonômico.  

Imagem meramente 

ilustrativa. 
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Modelo para ajuste de tamanho giratório 

 

 

ANEXO G 

 

LOGOTIPOS DO RPMON E DA PMDF 

 

 

 
 

 

(MEDIDAS EM CENTÍMETROS) 

Imagem meramente 

ilustrativa. 



“Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade” 

SAISO – AE 04, Anexo do Quartel do Comando Geral, CEP 70610-200 - Brasília - DF 

 

Folha:                 102 

Processo: 054.001.631/2014 

Rubrica:___________ Mat. 72.921/3 

 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL  

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E FINANÇAS  

DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO E FINANÇAS  

SEÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS  

 

EDITAL DE LICITAÇÃO     PREGÃO ELETRÔNICO Nº     04/2015 – PREGÃO/PMDF 

 

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

   

 

 
ANEXO C  DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

MODELO DE LAUDO DE CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE 
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a) Este deverá ser entregue com tradução juramentada para o português brasileiro.  
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ANEXO D  DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

PROPOSTA DE TESTES DE ENSAIO A QUE SERÃO SUJEITOS OS CAPACETES 

 

DA CONSTRUÇÃO 

A. Geral 

O capacete montado deve ter superfícies externas e internas lisas. Rebites e projeções semelhantes para o interior do capacete não 

deve oferecer risco de laceração ou punção.  

Clipes de contenção pode ser usado na traseira ou na lateral do capacete. O capacete deve fornecer o máximo de proteção contra 

impacto, quase uniforme em toda a área protegida. 

A ausência de qualquer componente destacável do capacete não impede que ele seja usado, então, essa ausência não deve 

comprometer nem o sistema de retenção e nem a proteção contra impactos. Se qualquer parte do capacete destacar-se durante o 

teste, ela não deve oferecer perigo de laceração ou punção, nem reduzir a cobertura da cabeça. 

Se o fabricante fornece adicionais, como viseiras e cortinas de pescoço no capacete, estes adicionais não deve diminuir a 

capacidade básica de proteção do capacete e nem criar um risco direto para o usuário. 

B. Casco do Capacete 

Os Orifícios de ventilação, se usados, não devem exceder 13 mm de diâmetro. Se forem utilizados rebites, as cabeças não podem 

ter arestas vivas e saliencias de mais de 2 mm da superfície externa do capacete. 

C. Materiais 

Idealmente, os materiais utilizados na fabricação do capacete deve ser de qualidade durável e não ser prejudicados pela exposição 

ao sol, chuva, poeira, vibração, suor ou produtos aplicados à pele ou cabelo. Da mesma forma, os materiais não devem degradar 

devido às temperaturas extremas que poderão ser encontrados no armazenamento ou transporte de rotina. Materiais que são 

conhecidos por causar irritação na pele ou favorecer a doença não deve ser usado para as partes que entram em contato com a pele. 

Materiais que suportam o crescimento de fungos ou algas não devem ser utilizados. Forro de tecido ou materiais de 

preenchimento, se utilizada, pode ser destacável, com a finalidade de lavar, desde que sua ausência não degrade as capacidades de 

proteção do capacete. 

D. Acabamento 

Todas as bordas do capacete deve ser suavizadas e arredondadas, sem peças metálicas ou outras projeções rígidas sobre o interior 

do reservatório que possam ferir a cabeça do usuário em caso de impacto. 

E.Sistema de Retenção 

O sistema de retenção devem ser concebidos de forma a desencorajar o uso indevido. Isto é, de todas as maneiras em que o 

sistema de retenção puder ser usado, o seu uso no projeto será mais simples e mais rápido de implementar. Os capacetes não 

devem ser equipados com características "não essenciais" que, se mal utilizada, pode degradar o desempenho. Fivelas de liberação 

rápida, se usada, não podem ser capaz de ser liberada de forma inadivertida. 

F. Visão Periférica 

O capacete deve fornecer espaço visual periférico como medida usando um pêndulo de referência apropriado para o tamanho do 

capacete. Esta visão periférica inclui um espaço livre horizontal de, pelo menos, 210°, uma folga acima de pelo menos 7º e uma 

distância de queda de pelo menos 30°. No entanto, essa folga para baixo faz provisão específica para defletores de ar. Estas folgas 

são descritas em termos de planos fixos nas cabeças de referência. 

Algumas aplicações podem exigir concorrencia de capacetes com campo visual mais restrito. Justifica-se o adicionamento 

especial, definindo a redução do campo visual padrão. Os procedimentos para determinar se um capacete satisfaz a exigência e os 

requisitos adicionais de rotulagem, alerta que o capacete pode ser apropriado apenas para determinados usos. 

QUALIFICAÇÕES PARA CERTIFICAÇÃO 

Para os testes de qualificação, os capacetes devem estar na mesma condição que os oferecidos para venda. Os capacete ou 

componente que tenham sido submetido a testes descritos nesta Norma deve ser colocado à venda após o teste. Um total de seis 

(6) capacetes completos devem ser apresentados pelo fabricante para um programa de teste de certificação, para cada configuração 
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estruturais distinta dos modelos oferecidos para venda. Cinco dessas amostras serão destruídas nos testes, a sexta deve ser mantida 

para comparação e utilização como referência. 

MODIFICAÇÕES 

Mudanças estéticas são permitidas para capacete certificados. Tais mudanças são geralmente limitados a marcação com tinta, 

aprovada pelo fabricante. 

Caso contrário, a modificação de chapelaria certificadas cria capacete novo, que não terá a confiança e certificação da Fundação 

até que novas amostras serem apresentadas e avaliadas. Os fabricantes não devem colocar etiqueta de certificação da Fundação em 

qualquer capacete modificado, até que eles recebam permissão por escrito. 

Modificações no mercado de capacetes, devem cientificar que qualquer modificação estrutural pode afetar adversamente a 

capacidade de um capacete de proteção e, portanto, invalida a certificação. 

TESTE DA AMOSTRAS ALEATÓRIAS 

Além dos testes de certificação, a Fundação rotineiramente obtem e testa amostras de modelos previamente certificados. Essas 

amostras serão selecionados dentre os estoques destinados à venda de varejo para os consumidores. Desta forma, a Fundação 

tentará assegurar que os capacetes postos à disposição do público continuem a satisfazer os requisitos de desempenho desta 

Norma. 

Nos casos em que os capacetes são fornecidos diretamente aos usuários e não passam por um sistema normal de vendas ou 

distribuição, a Fundação irá criar procedimentos alternativos para monitorar os produtos certificados. Especificamente, se os 

capacetes são fornecidos diretamente às equipes ou indivíduos para uso em eventos organizados, a Fundação deve ter acesso aos 

capacetes para verificar no local a avaliação não destrutiva. 

ETIQUETAGEM E MARCAÇÃO 

Cada capacete deve ter rotulagem duráveis, visíveis e legíveis, identificação do fabricante, mês e ano de fabricação, o modelo e o 

tamanho. Rotulagem deve ser de forma explícita e em portugues ou uma linguagem comum para a área onde os capacetes devem 

ser distribuídos. O capacete deve também ser rotulados com o seguinte teor: 

1. Nenhum capacete pode proteger o usuário contra todos os impactos previsíveis. No entanto, para a proteção máxima, o capacete 

deve ser de bom ajuste e o sistema de retenção deve ser fixado firmemente para manter o capacete. O capacete, quando instalados 

e fixados, não podem ser removidos facilmente. 

2. Este capacete é construído de tal forma que a energia do impacto possa ser absorvido através da sua destruição parcial, embora 

os danos não possam ser visíveis. Se ele sofrer um impacto, ele deve ser devolvido ao fabricante para inspeção ou ser destruído e 

substituído. 

3. Certificado como um capacete integral, (ou) Certificado como um capacete aberto. (conforme o caso.) 

Se qualquer um dos componentes do capacete são sensíveis a solventes comuns, adesivos, tintas ou solventes, o capacete deve 

também ostentar etiquetas com o seguinte teor: 

Este capacete pode ser seriamente danificada por algumas substâncias comuns, sem danos visíveis. Aplicam-se apenas o seguinte: 

(agentes de limpeza recomendado, tintas, adesivos e afins), conforme apropriado. 

Se o modelo de capacete foi certificado de acordo com um adendo especial a este padrão, cada capacete deve também incluir os 

rótulos de advertência exigida por esse adendo. 

Cada capacete deve também incluir uma das etiquetas de certificação da Fundação serializado. A etiqueta de certificação Snell 

devem ser colocados por dentro ou por fora do capacete, conforme o caso, de tal forma que não pode ser removido intacto.  

A marca registrada (etiqueta de certificação) do Memorial Foundation Snell pode ser usado pelo fabricante sob licença do 

Memorial Foundation Snell. As especificidades de licenciamento podem ser obtidas junto a Fundação. 

EXTENSÃO DA PROTEÇÃO 

A extensão da proteção corresponde à região da cabeça para qual a proteção é pedida. Esta região é definida de acordo com a 

geometria de cinco referências das cabeças: 'A', 'E', 'J', 'M' e 'O', que estão descritos na International Standards Organization (ISO) 

Projecto de Norma ISO DIS 6220-1983. 

Há uma série de planos fixos na geometria dessas cabeças como mostrado na Figura 1 *. Esta descrição da extensão da proteção 

utiliza as definições ISO do plano básico, o plano longitudinal, o plano transversal e o plano de referência. Outros planos também 

foram definidos rigorosamente por conveniência e clareza. 

O plano básico corresponde ao plano anatômico (plano de Frankfurt), que inclui o meato auditivo e o orbital inferior jantes. O 

plano longitudinal ou médio sagital é perpendicular ao plano de base e plano de simetria dividindo a metade direita da cabeça da 

esquerda. O plano transversal ou coronal é perpendicular a ambos os planos longitudinal e básicos. Corresponde ao plano 

anatômico que contém os dois meatos auditivos e divide a parte frontal da porção traseira da cabeça. O plano de referência é 
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paralelo ao plano básico e está acima dela a uma distância determinada pelo tamanho da cabeça: 24 mm, 26 mm, 27,5 mm, 29 mm 

e 30 mm para o 'A' através de 'O' cabeças respectivamente. 

 

 
Figure 1. 

ISO Headform ---- ISO DIS 6220-1983 

O plano traseiro divide a terceira parte traseira da cabeça em dois terços. Ela é paralela ao plano transversal e fica a uma distância 

dada atrás do ponto onde o plano de referência e planos longitudinais unem com a superfície frontal da cabeça. A distância a partir 

deste ponto de referência, é determinado pelo tamanho da cabeça: 128,6 milímetros, 139 milímetros, 148,4 milímetros, 155,8 

milímetros e 161,5 milímetros para o 'A' através de 'O' cabeças, respectivamente. 

Estes quatro planos são bem conhecidos de todas as entidades. Os planos restantes, no entanto, foram definidos apenas para fins 

desta Norma. O plano S0 é paralelo ao plano básico e está acima dele a uma distância determinada pelo tamanho da cabeça: 46,8 

mm, 50 mm, 53 mm, 55,2 milímetros e 57,2 mm para o 'A' com 'O' cabeças respectivamente. 

O plano S3 é paralelo ao plano S0 e o plano básico situa-se entre eles a uma distância de 26,1 mm, 28,2 milímetros, 30 mm, 31,5 

mm e 32,2 milímetros abaixo do plano S0 para a 'A' com 'O' cabeças, respectivamente . O plano S4 também é paralelo ao plano S0 

e fica abaixo dela a uma distância de 52,2 mm, 56,4 milímetros, 60 mm, 63 mm e 64,5 milímetros para o 'A' com 'O' cabeças, 

respectivamente. 

O plano frontal também é paralelo ao plano transversal. Ele está por trás do ponto de referência a uma distância determinada pelo 

tamanho da cabeça: 39 mm, 42,2 mm, 45,2 mm, 47,4 mimm e 49,2 mm para o 'A' com 'O' cabeças, respectivamente.  

A extensão da proteção fornecida pelo capacete deve incluir toda a região acima do plano de S0, à frente do primeiro plano, toda a 

região acima do plano S3, entre a frente e traseira, toda a região acima do plano S4 e atrás do plano traseiro. (Veja Figura 2). 
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Figura 2 

Extensão da Proteção 

 
Unidades de Medida em Milímetros 

TESTES 

 

A. Posicionamento do capacete 

 

Cada capacete será posicionado nas cabeças apropriadas para o teste, de acordo com os índices de posicionamento especificado 

nos capacetes. Se o fabricante não fornecer informações de posicionamento com amostras de certificação, os capacetes serão 

posicionados de acordo com o melhor julgamento do pessoal técnico da Fundação. Se os capacetes atender aos requisitos de 

certificação, os índices de posicionamento dos capacete serão aqueles utilizados em todos os testes futuros. 

Estes índices representam o posicionamento dos capacete e as distâncias na cabeça, medida ao longo da intersecção do plano 

básico com o plano longitudinal na borda inferior do capacete. 

O índice de posicionamento do capacete será atribuído para todos os tamanhos de cabeças, apropriado para o capacete. Cada 

capacete pode conseguir cinco índices de posicionamento, um para cada cabeça 'A', 'E', 'J', 'M' e 'O' . 

 

B. Inspeção 

 

Cada capacete será inspecionado para os rótulos necessários e para o cumprimento das limitaçõesgerais  feitas  na estrutura. 

Ospesos  e  as  medidas  variadas  serão registrados para 

comparação com outras amostras da mesma marca e modelo. 

Alguns capacetes podem incorporar inovações e outros recursos não previstos por esta Norma, mas que levantam preocupações 

sobre a segurança e a eficácia do capacete. Estes serão encaminhados aos membros do Conselho de Administração da Fundação de 
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Administração para a avaliação. Qualquer característica encontrada que reduz a capacidade de proteção do capacete, sendo 

explicitamente mencionado nesta Norma ou não, será um motivo de rejeição. 

 

C. Marca 

 

É colocado sobre a maior parte apropriada do capacete, conforme as normas ISO, posicionados de acordo com os índices 

pertinente de posicionamento de capacete e mantido no lugar com uma força aplicada de 50 newtons (11,25 libras). As interseções 

dos Orifícios de ventilação nos vários planos definidos são traçadas sobre a superfície externa do capacete da seguinte maneira:  

O nível do plano S0 é marcado nessa parte do capacete na frente do plano superficial. O nível do plano S3 é marcado no plano 

situado entre o primeiro plano e plano traseiro. O nível do plano S4 é marcado na parte do plano de trás. Finalmente, segmentos de 

linha ao longo do plano da frente estão marcados para se juntaraos planos S0 e S3, da mesma  forma os  segmentos de linha ao 

longo do plano traseiro estão marcados para se juntar ao planos S3 e S4.  

Estas linhas são colocadas no topo do capacete e são o limite da medida de proteção necessária. No entanto, não deve ser motivo 

de rejeição, se as partes deste limite cair abaixo da borda do capacete. A linha de teste seráelaborado dentro deste âmbito da 

proteção de modo que fique 15 mm a partir da próxima parte deste limite, como mostrado na figura 2. 

Os capacetes idênticos devem ser configurados, para conforto, com diferentes espessuras de preenchimento, visando acomodar 

diferentes faixas de tamanho da cabeça. Na medida do necessário a proteção marcada na amostra de ensaio deve incluir proteção 

para as diferentes configurações apropriadas para cada  uma  cabeça.  Ou seja: o capacete deve atender todos os requisitos desta 

Norma, em cada uma das configurações pretendidas. 

 

D. Visão Periférica 

 

A apuração da visão periférica vai ser verifica da colocando o capacete apropriado em cada cabeça (ISO), posicionando-o de 

acordo comos índice pertinentes de posicionamento por capacete e segurando-o no lugar com uma força de 50newtons. A folga 

deve incluir os seguintes 

Ângulos sólidos para a frente da cabeça: 

 

1. A apuração da visão para cima. 

2.A apuração das visões laterais. 

3.A apuração da visão para baixo, exceto para a respiração subsídio defletor. 

 

Capacetes certificados com adicionais especial a este padrão de suporte, devem ter etiquetas de aviso especificada, na avaliação 

não serão submetidos aos seguintes procedimentos e critérios de avaliação para a visão. No entanto, os procedimentos e critérios 

especificados na avaliação será aplicada em seu lugar. 

A apuração da visão para cima é feita através do ângulo sólido limitado pelo plano de referência da cabeça e um segundo 

plano inclinado 7° a partir do plano de referência. Este segundo plano cruza o plano de referência em dois pontos na superfície 

frontal da cabeça, que são 31mm para a direita e esquerda do plano longitudinal, como mostrado na figura 3. 

A apuração das visões laterais, como mostrado na figura 4, é o ângulo sólido limitado pelo plano de referência, o plano S4 e mais 

os dois planos  que são perpendiculares ao plano de referência e que contêm o ponto de referência na frente da cabeça. Um 

desses dois planos formam um ângulo de 105° com o plano longitudinal e está à esquerda da cabeça. A outro forma o mesmo 

ângulo para a direita da cabeça. 
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Figura 3 

Apuração da visão para cima 

A apuração da visão para baixo e feita através do ângulo sólido limitado pelo plano básico da cabeça e um segundo plano 

inclinado a 30  para baixo a partir do plano básico que cruza-os em dois pontos da superfície frontal da cabeça, que são 31 mm à 

direita e à esquerda do plano longitudinal, como mostrado na figura 5. No entanto, essa autorização são permitidas em invasões a 

baixo, desde que essas invasões estejam dentro do subsídio deflector de respiração. 

O subsídio deflector de respiração é mostrado na figura 6. Ele inclui a região que está dentro de 31 mm para a direita e esquerda 

do plano longitudinal que se situa abaixo dos dois planos que formam ângulos de 45° com o plano longitudinal e que cruza-o no 

nível do plano S4. 

Figura 4 

Apuramento Visual laterais 
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Figura 5 

Apuramento Visual baixo 

Figura 6 

 

Respiração Provisão Defletor 

 

E. Teste de Desempenho 

Os testes de desempenho dos capacetes são feitos através de ensaios dinâmicos: de força do sistema de retenção, da estabilidade 

posicional, de gestão de impacto, de penetração do casco do capacete, de facilidade de remoção, de rigidez da barra da fixa e da 

viseira se for o caso . Estes testes são realizados em amostras de laboratório, capacetes mantidos sob temperatura ambiente e 

umidade ou que foram condicionadas em um dos três ambientes simulando algumas das condições em que o capacete pode 

razoavelmente esperar ser usado. 

Antes do condicionamento e dos testes, as amostras podem ser expostas a solventes que tem sido encontrados para atacar e 

degradar alguns componentes do capacete.  

Nos testes de certificação, uma das cinco amostras são mantidas no laboratório em temperatura e umidade ambiente para que entre 

em equilíbrio. Ele é submetido primeiro ao teste de estabilidade posicional e depois ao teste de rigidez, em seguida, de gestão de 
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impacto e outros testes. As amostras restantes são condicionados a frio, quente ou a umidade, e submetidos ao teste dinâmico do 

sistema de retenção, de impacto e gestão de outros testes. 

A seleção dos testes de condicionamento, e condicionamento especial é deixada ao critério dos técnicos da Fundação. No entanto, 

para os testes de certificação, cada um dos testes especificados deve ser aplicado a pelo menos uma amostra. Além disso, espera-se 

que todos os testes sejam realizados de forma a exercer todos os modos de falha provável do capacete. 

 

E1. Condicionamento para o teste 

 

As amostras de teste podem ser mantidos no laboratório de temperatura e umidade ambiente ou podem ser condicionados ao 

frio, quentura ou umidade de acordo com as especificações abaixo. A critério da equipe técnica da Fundação e em qualquer 

momento durante o teste, uma amostra previamente mantida em ambiente pode ser condicionada a frio, quente ou molhado. No 

entanto, uma vez que uma amostra foi condicionada frio, quente ou molhado, a amostra deve ser mantida nessa condição durante 

todo o resto do teste. 

No condicionamento especial o limpador de solvente descrito abaixo pode ser aplicado a qualquer amostra, a critério da equipe 

técnica da Fundação. 

a. Condicionado especial. Antes de qualquer impacto ou retenção dos capacetes para teste do sistema, primeiro são condicionado 

com uma mistura de solvente de 50% de tolueno e 50% de isooctano. Um pano de algodão ou substituto apropriado deve ser 

embebido no solvente e usado com um aplicador. O solvente será aplicado na primeira camada em uma área de 5 mm das barras 

fixas, não menos que cinco (5) segundos, em cada lado e então aplicado ao restante do casco,não inferior a 10 (dez) 

segundos . Pelo menos 30 minutos deve passar antes do próximo condicionamento e testes. 

b. Frio. A amostra condicionada deve ser exposta a uma temperatura de ± 2 a -20° C por um período não inferior a 4 (quatro) 

horas, nem superior a 24 (24) horas.  

c. Calor. A amostra condicionada deve ser exposta a uma temperatura de ± 2 a 50° C por um período de não menos de quatro horas 

(4), nem superior a 24 (24) horas. 

d. Molhado. A amostra condicionada deve estar continuamente pulverizada com água a uma temperatura de ± 5 a 25° C por um 

período não inferior a 4 (quatro) horas, nem superior a 24 (24) horas. Este spray deve ser dirigido para as superfícies externas do 

capacete. O capacete não deve ser submetido à imersão total.  

Todos os testes desses capacetes ao calor, frio e umidade deve começar dentro de dois (2) minutos a partir do momento da retirada 

do aparelho de condicionamento. As amostras devem ser devolvidas ao aparelho de condicionamento entre os testes. 

 

E2. Estabilidade posicional (Roll-Off) 

 

O teste para a estabilidade de posição só será aplicado às amostras mantidas a temperatura ambiente de laboratório e de 

umidade. O capacete não deve ter sido submetido a qualquer teste de desempenho antes. 

O capacete deve ser testado no menor padrão apropriado para toda a face da cabeça (ISO). A cabeça deve ser apoiada em um 

suporte para que os pontos de eixo vertical para baixo fiquem em um ângulo de 135° para a direção da gravidade. O rosto deve ser 

orientado para baixo. O capacete deve ser colocado sobre a cabeça e ajustado para obter a melhor configuração do sistema de 

retenção. Uma cinta elástica deve ser ligada à borda do capacete na linha central traseira de modo que a extremidade livre da trava 

fique para baixo, através do topo do capacete. Um martelo em estado de inércia será suspenso a partir da extremidade livre da 

tira. Este martelo deve permitir entre 50 g a 4,0 kg de massa para ser deixado cair através de uma queda guiada de 0,6 m, a fim de 

proporcionar uma carga de choque abrupto para o capacete. A carga de choque irá forçar o capacete a girar para a frente da 

cabeça. O capacete pode ser deslocado, mas deve permanecer na cabeça. A cabeça deve ser reposicionada de modo que fique 

voltada para cima, mas com o eixo vertical orientada para baixo ainda a 135° da gravidade. O capacete deve ser posicionado e 

ajustado para obter a melhor configuração do sistema de retenção. A correia amarrada no martelo/inercial deve ser ligada à borda 

da testa do capacete na linha de centro de modo que a correia fique ao longo da linha central do martelo, e suspensa a partir do 

topo do capacete. O peso de choque deve ser deixado cair através da queda guiada 0,6 m, proporcionando uma carga de choque 

abrupto no capacete forçando-o a girar para trás. O capacete pode ser deslocado, mas deve permanecer na Cabeça. 

Toda a parte do conjunto de martelo em estado de inércia que participa do processo de carga, deve ser de tal maneira que sua 

massa não ultrapasse a 5,0 kg, incluindo os 4,0 Kg da massa de choque. 
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E3. Teste dinâmico do Sistema de Retenção 

 

O teste dinâmico do sistema de retenção pode ser aplicado a qualquer amostra ou mantido à temperatura ambiente, umidade ou 

condicionado a quente, frio ou úmido. Este exame pode ser realizado antes, depois ou entre quaisquer um dos outros 

procedimentos na seqüência de teste. No entanto, o teste de retenção não será válido se a barra fixa for removida, de forma 

integral, do capacete.  

O capacete deve ser colocada em um pêndulo de tal maneira que a barra fixa possa ser fixada em um dispositivo cuja extremidade 

superior se aproxime do contorno da estrutura óssea da mandíbula. Então será dada uma pré carga mecânica no dispositivo, 

seguido por um carregamento dinâmico. O sistema de retenção falhará se ele não suportar as cargas mecânicas ou se a desvio 

máximo durante a carga dinâmica, for superior a 30mm. O sistema de retenção também falhará se ele facilmente e rapidamente se 

soltar após o teste. 

a. Este dispositivo de carga da barra fixa é composta por um simulador de mandíbula e por acomodações para a carga dinâmica. A 

parte da mandíbula é composto por duas barras de metal ou rolos, cada uma com ± 0,5 a  12,7mm  de diâmetro, separados por ±0,5 

a 76mm  no centro. A massa deste dispositivo não deve exceder 6,0kg.  

b. A pré-carga deve ser aplicada por pelo menos 60 segundos. Esta pré-carga mais a massa do dispositivo da carga da barra fixa 

terá o total de ± 500 g a 23 kg.  

c. A massa de ± 500g a 38 kg  deve ser largada em queda vertical, guiada a uma distância de 70 mm, de modo a carregar o sistema 

de retenção de forma abrupta, a pré-carga de 38kg de massa  não deve ter aditivos. A fim de proteger o mecanismo de teste, o 

impacto da massa de 38kg  pode ser suavizado com borracha dura de 00-93 mm, almofada com150 de diâmetro por 6½ mm de 

espessura, ou equivalente. 

 

E4.Gestão detestes de impacto 

 

Os testes de gestão de impacto podem ser realizados em amostras mantidas à temperatura ambiente e umidade ou condicionado a 

quente, frio ou úmido. A amostra não deve ter sido submetida anteriormente ao teste de penetração do casco. 

Estes testes envolvem uma série de impactos controlado, em que o capacete são posicionados em um pêndulo deteste. O pêndulo 

do capacete cai em quedas guia das embigornas de ensaio especificados. O local do impacto e da energia de impacto deve atender 

a certos requisitos para que os testes sejam válidos. Se a aceleração máxima transmitida à cabeça ultrapassar os 300G’s em um 

teste, o capacete deve ser rejeitado. 

Se a amostra for construída de tal forma que interfira no equipamento de teste de prevenção de impactos em locais dentro da linha 

deteste, então, a critério da equipe técnica da Fundação, as partes do capacete podem ser cortadas para facilitar os testes. 

Todos os esforços razoáveis para minimizar tais cortes devem ser feitos. No entanto, não haverá relaxamento dos níveis de 

impacto ou dos critérios do teste. Certos testes não serão válidos quando realizado sem amostras que foram cortadas para testes de 

impacto: A força dinâmica do sistema deteste de retenção da seção E3,o teste de estabilidade posicionada seçãoE2, o teste da barra 

fixada seçãoE5.e o teste de facilidade de remoção daseçãoE8. 

 

E4.1 Equipamento de Teste de Gestão de Impacto 

O equipamento de teste é composto por, pelo menos, os seguintes itens: 

a. A menor das cabeças adequadas para a amostra de capacete. Este pêndulo será rígido de metal de ressonância, baixo, como liga 

de magnésio e deve obedecer ao 'A', 'E', 'J', 'M' ou 'O' geometrias especificadas na ISO DIS 6220-1983. 

b. A montagem do teste do pêndulo é montado a um soquete na base da máquina. A instalação deve ser de tal forma que o centro 

geométrico da esfera esteja localizada no eixo central vertical do cabeça, sendo 12,7 mm acima do plano de referência, conforme 

descrito na norma ISO DIS 6220-1983. A montagem do pendulo incluirá também um acelerômetro uniaxial fixa firmemente a 

esfera. 

c. Um conjunto de suporte de cabeça é rigidamente fixado ao pêndulo. Este conjunto de apoio deve ser de tal forma que 

conseqüentemente a cabeça possa ser guiada em uma queda vertical. O peso do conjunto de apoio não deve ultrapassar 25% do 

peso combinado da cabeça, pêndulo, e acelerômetro. A massa total do conjunto cabeça / suporte deve ser ±0,1 a 5,0 kg. 

d. O sistema de orientação deve ser de tal forma que o conjunto cabeça / support seja guiado em uma queda vertical sobre uma 

bigorna de teste. Este sistema de orientação devem consistir de dois ou mais fios ou um ou mais trilhos. O conjunto cabeça / 

support do sistema de orientação e  alinhamento bigorna deve ser testado de tal forma que: 

d1. A trajetória da queda deve ser em uma linha reta dentro de 3 ° na vertical e 5 ° do eixo sensível do acelerômetro uniaxial. 
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d2. A linha paralela à trajetória de queda, passa pelo centro do pêndulo, dentro de 5 mm do centro da bigorna de teste, dentro de 10 

mm do centro de gravidade do conjunto cabeça / support, e dentro de 5 mm do elemento sensível do acelerômetro uniaxial. 

e. A bigorna rígida de montagem é composta pela massa sólida de pelo menos 135 kg. A superfície superior do monte bigorna é 

composto por uma placa de aço com uma espessura mínima de 12 mm e uma superfície mínima de 0,10 m2. 

f. Três bigornas teste: apartamento, hemisféricas e de ferradura. 

f1. A bigorna fixa deve ter uma superfície mínima de 0,0127 m2. Por exemplo, 127 mm de diâmetro de frente. Quando fixada na 

posição de montagem na bigorna, a superfície deve ser perpendicular à trajetória da cabeça. 

f2. A bigorna hemisférica deve ter um raio de ± 0,5 a 48  mm. 

 

f3. A bigorna de ferradura é composta por uma seção cilíndrica com seu eixo orientado a ±10 ° a 45 ° para apresentar uma borda 

curva marcante. O raio do cilindro deve ser de ± 0,5 a 63,5 mm e o raio da borda marcante será de ± 0,5 a 1,0 mm. O centro desta 

bigorna deve ser no ponto mais alto da borda marcante. 

g. Um acelerômetro uniaxial. O canal de dados de aceleração deve cumprir a prática recomendada na SAE J 211, requisitos para o 

canal de 1000 classes,  com a ressalva de que a resposta da freqüência não precisa incluir a faixa de dc a 10 hz, que não podem ser 

obtidas utilizando certos tipos de transdutores. 

h. Um dispositivo de medição da velocidade que permite obter a velocidade do conjunto cabeça / suporte nos últimos 40 mm do 

percurso antes do impacto. As medições de velocidade devem ter uma precisão de ± 1%. 

E4.2 Definições do Teste.  

a. O local de impacto se refere à parcela do capacete que é atingida durante o teste de impacto. Sendo definido como o ponto onde 

a linha passa pelo centro do pêndulo e centro da bigorna intercepta a superfície externa do capacete no momento do primeiro toque 

do capacete na bigorna. 

b. A energia de impacto é a energia cinética do conjunto pêndulo-cabeça / suporte, no instante do impacto. Definida como a soma 

das massas da cabeça e do suporte de montagem, no quadrante  de medição da metade da velocidade dos tempos. A massa do 

capacete é ignorado neste cálculo. 

E4.3 Teste de Impactos 

Cada amostra será submetida a mais de quatro testes de impactos. Os locais do impacto de deve ser no lugar do ensaio em ou 

acima da linha de teste. Rebites, aberturas e qualquer outros recurso no capacete, dentro desta região devem ser locais de 

avaliação.Da mesma forma, nenhuma permissão deve ser feita para o corte do capacete, quer entre a frente e traseira do casco ou 

na central traseira; não importa o quão perto da borda do capacete invada a linha de teste. No entanto, se um impacto de teste está 

situada perto de 120 mm a qualquer local anterior do teste de impacto, relativamente a essa amostra, o impacto deve ser declarado 

nulo. 

 

Não há nenhuma restrição em relação à seleção da bigorna para o teste, exceto que cada bigorna deva ser usada pelo menos uma 

vez para cada amostra de capacete testada. As energias de impacto para cada teste de impacto são as seguintes: 

 

a. Para cada impacto contra a bigorna plana, a energia de impacto deve ser de 100 J para todos os testes, independentemente do 

tamanho ou peso da cabeça. Dada uma instalação de ensaio ideal sem atrito mecânico, esta energia de impacto representa uma 

queda de 2,0 metros do pêndulo de + de 5 kg na bigorna. 

 

b. Para cada impacto contra a bigorna hemisférica, a energia de impacto será de 80 J para todos os testes, independentemente do 

tamanho ou peso Cabeça. Dada uma instalação de ensaio ideal sem atrito mecânico, esta energia de impacto representa uma queda 

de 1,6 metros do pêndulo de 5 kg na bigorna. 

 

c. Para cada impacto contra a bigorna ferradura, a energia de impacto será de 70 J para todos os testes, independentemente do 

tamanho ou peso Cabeça. Dada uma instalação de ensaio ideal sem atrito mecânico, esta energia de impacto representa uma queda 

de 1,4 metros  do pêndulo de 5 kg na bigorna. A bigorna será orientada de modo que a borda marcante da ferradura não se estenda 

para além da linha de teste. 

 

d. Se a energia do impacto, para qualquer teste de impacto exceda a energia especificada por mais de 3%, o impacto deve ser 

declarado nulo. 
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Atenção: Os impactos descritos acima são baseados em energias específicas e não previstos nas alturas de queda. Para atingir a 

energia adequada para um impacto, é provável que a altura da queda seja ajustada para compensar os atritos inerentes aos sistemas 

de teste mecânicos da maioria dos capacetes. O ajustes de altura para estes atritos não deve representar mais de 10% da altura da 

queda total. 

 

E4.4 Interpretação do Teste de Impacto 

 

A aceleração máxima do pêndulo não deve exceder 300 G’s para validar qualquer teste de impacto. Similar, a estruturas de 

protecção do capacete deve permanecer intacto durante todo o teste. Se o pessoal técnico da Fundação concluir que o capacete 

tenha sido comprometido pela quebra, a amostra deve ser rejeitada. 

 

Se, no teste de certificação, a amostra for encontrada atendendo a todos os critérios de teste, mas qualquer um dos dois impactos 

foram menos de 97% da energia de impacto especificado, o teste para que a amostra deve ser declarado inconclusivo e deverá ser 

repetido. Finalmente, se um impacto inválido produz uma aceleração de pico superior a 300 G’s, o teste para a amostra deve ser 

declarado inconclusivo e deverá ser repetido. 

 

Os procedimentos do teste de impacto deixar liberdade ao testador do capacete para considerar quanto ao local e seleção de 

bigorna. Espera-se que o testador irá orquestrar cada série de testes a fim de investigar os possíveis pontos fracos e exercitar cada 

modo de falha provável. 

 

Se no final de uma série de testes de certificação, o pessoal técnico da Fundação concluir que os resultados obtidos em impactos 

válidos não são suficientes para determinar se o modelo de capacete cumpre os requisitos de desempenho desta norma, amostras 

adicionais podem ser condicionadas e testadas. Espera-se que todas as amostras submetidas satisfaça a todos os requisitos do teste. 

 

E5. Teste da Barra fixa 

 

O teste da barra fixa aplica-se a capacetes integrais somente. Pelo menos, um capacete em cada série de certificação deve ser 

testado. O capacete deve estar firmemente montados sobre uma base rígida para que a barra fixa voltado para cima, o plano de 

referência é de 65 ± 5 ° da horizontal. 

 

Uma massa de ± 0,2 a 5 kg, com uma supreendente face plana de 0,01 m² de área mínima, deve ser largada em queda guiada de 

forma a atingir a parte central da barra fixa com uma velocidade de impacto de ± 0,2 a 2,8m/seg. A deflexão máxima da barra para 

baixo fixa não deve exceder a 60 mm, nem qualquer falha de componente, de modo a causar um potencial prejuízo para o usuário. 

 

E6. Teste de Penetração do Casco 

 

O capacete completo deve ser colocado em uma pêndulo rigidamente montado. Se o capacete tiver um elástico ou algum outro 

componente dimensionamento ajustável, deve ser relaxado para sua posição mais extensível. 

 

O atacante do teste de penetração deve ter uma massa de ± 50 g a 3 kg  . O atacante cairá de uma altura de ±15 mm a 1 m  . O 

ponto do ataque deve ser um cone com um ângulo incluso de ± 0,5 º a 60 ° e uma altitude de ± 0,38 a 38 mm. A ponta marcante 

deve ter uma dureza Rockwell de 60 (escala C ± 3 pontos) e um raio de ± 0,01 a 0,5 mm. 

 

O atacante do teste não deve penetrar vindo a alcançar contato, mesmo momentânea, com a cabeça em teste. 

 

E7. Mobilidade na Remoção do Capacete 

 

O teste de facilidade de remoção do capacete determina se o capacete pode ser removido de uma vítima inconsciente sem recorrer 

a nenhuma fivela, fecho ou outros mecanismos que possam ser tornados não-funcionais pelo estresse do impacto.  
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O capacete é colocado sobre a cabeça com a maioria de completos (ISO) apropriados, com todos os fechamentos e sistemas de 

retenção envolvidos. Um técnico deve retirar o capacete da Cabeça usando ferramentas simples e manuais comuns, mas sem 

acesso a qualquer dos mecanismos do capacete. 

 

As ferramentas de mão para este teste são limitadas a tesoura, simples ferramentas afiadas e chaves de fenda. A operação não deve 

exiger mais do que trinta segundos.... 

 

E8. Testes de rigidez 

 

O teste de rigidez é realizado em uma única amostra mantida em laboratório a temperatura ambiente e umidade. A amostra deve 

ser testada em um dispositivo de pressão da seguinte forma: a amostra deve ser orientada de forma que o eixo do elemento de 

pressão passe no máximo a um centímetro da intersecção dos planos longitudinal e S0 de cada lado do capacete. 

As forças de cada lado do capacete deverão ser aplicadas através de superfícies planas e rígidas suficientemente projetadas e 

colocadas de forma que suas bordas extendam pelo menos 20 mm acima e abaixo do plano S0 e ultrapassem a dianteira e traseira 

do capacete. Se necessário, o capacete poderá ser apoiado em sua coroa e aba para manter sua posição para a pressão. 

A pressão deve ser controlada para aplicar uma força de 50 newtons e a extensão do elemento de pressão deve ser medido. O 

elemento deve então ser controlado para desenvolver uma força de ±50 a 1.000 newtons. 

 

Esta força deve ser mantida por não menos que 120 segundos após o qual a extensão do elemento de pressão devam ser 

reavaliados e registrados. A diferença entre as duas medições não deve exceder 30 mm. 
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ANEXO II 

 

MODELO DECLARAÇÃO 

DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 

 

 

A empresa _______________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o 

nº______________________, sediada no endereço ____________________________, telefone/fax nº______________________, 

por intermédio do seu representante legal Sr(a). _______ _________________________________________________, 

portador(a) da Carteira de Identidade nº______________ e do CPF nº_____________________, DECLARA para fins do disposto 

no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, em 

conformidade com o previsto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88, que não possui em seu quadro de pessoal 

empregado(s) menor (es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos. 

 

__________________________________ 

Local e Data 

 

_____________________________________ 

[Nome do Representante Legal da Empresa] 

Cargo 
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ANEXO III 

M O D E L O 

DECLARAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE EM CONDIÇÕES DE 

USUFRUIR O TRATAMENTO FAVORECIDO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006. 

 

 

A empresa _______________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

______________________, sediada no endereço ____________________________, telefone/fax nº ______________________, 

por intermédio do seu representante legal Sr. (a) _______ _________________________________________________, portador 

(a) da Carteira de Identidade nº ______________ e do CPF nº _____________________, DECLARA que cumpre os requisitos 

legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte e que está apta a usufruir do tratamento favorecido, 

nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123, 

de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º, e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do referido 

artigo. 

 

 

Brasília-DF, _____ de ____________ de _____. 

 

 

_____________________________ 

Representante Legal 

Cargo 
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ANEXO IV 

 

MODELO 

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

 

 

A empresa _______________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o 

nº______________________, sediada no endereço ____________________________, telefone/fax nº______________________, 

por intermédio do seu representante legal Sr(a). _______ _________________________________________________, 

portador(a) da Carteira de Identidade nº______________ e do CPF nº_____________________, DECLARA para fins do disposto 

no artigo 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 11/2012 – PMDF, e que dará o destino legalmente estabelecido para a deposição e o tratamento adequados de dejetos e 

resíduos. 

 

 

 

 

__________________________________ 

Local e Data 

 

 

 

_____________________________________ 

[Nome do Representante Legal da Empresa] 

Cargo 

 


