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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2018 PARA REGISTRO DE PREÇOS
COTA PRINCIPAL – GRUPOS 1, 5 e 6; e ITENS 56, 63 E 64 - AMPLA CONCORRÊNCIA
COTA EXCLUSIVA – GRUPOS 2, 3, 4, 7 E 8; E ITENS 46, 47, 48, 49, 54 E 55 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME E EPP (LEI DISTRITAL 4.611/2011)

O Distrito Federal, por meio da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, leva ao conhecimento dos interessados que fará
realizar licitação, na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços, mediante as condições estabelecidas neste Edital, de acordo com o
regulamentado pela Lei nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, Decretos Distritais nº 25.966/2005, 26.851/2006, 33.598/2012, 36.519/2015
e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/1993, e alterações subsequentes, observando a Lei Complementar nº 123/2006, Lei Distrital nº 4.611/2011 e
Decreto Distrital nº 35.592/2014, além de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame.
A Sessão Pública do Pregão Eletrônico será conduzida por policial militar, designado Pregoeiro, mediante a Portaria de 11 de
junho de 2018, publicada no DODF nº 117, de 21 de junho de 2018, página 57, e, será realizada por meio de Sistema Eletrônico
Comprasgovernamentais, de acordo com a indicação abaixo:
Processo Sei nº 00054-00075289/2018-69
Tipo de licitação: Menor Preço
Data de abertura: 04/06/2019
Horário: 13h30 (horário de Brasília/DF)
Endereço Eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br
Código UASG: 926016
Elemento de despesa:
Recurso Orçamentário:
Valor previsto para contratação: R$ 417.566,81
I - DO OBJETO
1.1. Registro de preços para futura aquisição de materiais diversos de perícia criminal militar, novos e de primeiro uso, conforme especiﬁcações e
quan dades es madas descritas no anexo A do Termo de Referência, de que trata o Anexo I deste Edital.
II – DA SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
2.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anteriores à data
ﬁxada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, no endereço splpmdf@gmail.com e dalf.licitacao@pm.df.gov.br.
2.2. Até 2 (dois) dias úteis antes da data ﬁxada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório deste pregão,
na forma eletrônica, pelo endereço splpmdf@gmail.com e dalf.licitacao@pm.df.gov.br.
2.3. Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Termo de Referência integrante deste edital, decidir sobre a
impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas), e, neste mesmo prazo, prestar os esclarecimentos requeridos.
2.4. Acolhida à impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inques onavelmente, a
alteração não afetar a formulação das propostas.
2.5. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no sistema eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br
para os interessados.
III - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
3.1. Poderão par cipar deste Pregão:
a) Referente aos grupos 1, 5 e 6, e itens 56, 63 e 64 - ampla concorrência:
3.1.1. Empresário individual ou sociedade empresária do ramo de a vidade do objeto desta licitação, que atenda a todas as condições estabelecidas
neste edital e seus anexos.
3.1.1.1. As microempresas e empresas de pequeno porte poderão se beneﬁciar do tratamento diferenciado e favorecido em licitações, previsto na Lei
Complementar nº 123/2006, desde que não se enquadrem em qualquer das exclusões relacionadas no § 4º, art. 3º da referida Lei.
3.1.2. Que estejam credenciados perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logís ca e Tecnologia da Informação do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI), por meio do sí o www.comprasgovernamentais.gov.br;
b) Referente aos grupos de 2, 3, 4, 7 e 8, e itens 46, 47, 48, 49, 54 e 55 (PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME E EPP (LEI DISTRITAL 4.611/2011):
3.1.1. Microempresas ou empresas de pequeno porte, em cumprimento ao disposto no art. 7º do Decreto nº 35.592/2014, de 03/07/2014, que
atenderem a todas as exigências constantes deste edital e seus anexos.
3.2. A simples par cipação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos proponentes às condições deste Edital.
3.3. Não poderão par cipar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários:
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=25650164&infra_siste…
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3.3.1. Pessoas jurídicas integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou
representantes legais comuns, ou que u lizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem
representando interesse econômico em comum;
3.3.2. Pessoas jurídicas, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou termo de referência ou projeto
execu vo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou
controlador, responsável técnico ou subcontratado.
3.3.3. Pessoa jurídica declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual,
Municipal e Distrital, bem como o que esteja punido com SUSPENSÃO do direito de licitar ou contratar em qualquer esfera da Federação, em qualquer
dos Poderes, nos termos do inciso III do art. 87 da Lei 8666/1993;
3.3.4. Pessoa Jurídica IMPEDIDA de licitar e contratar com a União, Estados, o Distrito Federal e/ou os Municípios, de que trata o art. 7º da Lei
10.520/2002.
3.3.5. Pessoa jurídica estrangeira não autorizada a funcionar no País;
3.3.6. Pessoa jurídica que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial ou extrajudicial, falência, concordata, concurso de
credores, liquidação, fusão, cisão, ou incorporação;
3.3.7. Consórcio de empresas qualquer que seja sua forma de cons tuição, pois não há complexidade no objeto e pessoas sicas não
empresárias;
3.3.8. Pessoa jurídica cujo dirigente, administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja cônjuge, companheiro ou parente, em
linha reta ou colateral, por consanguinidade ou aﬁnidade, até o segundo grau, de:
I - agente público com cargo em comissão ou função de conﬁança que esteja lotado na unidade responsável pela realização da seleção
ou licitação promovida pelo órgão ou en dade da administração pública distrital; ou
II - agente público cuja posição no órgão ou en dade da administração pública distrital seja hierarquicamente superior ao chefe da
unidade responsável pela realização da seleção ou licitação, conforme art. 8º do Decreto Distrital nº 37.853/2016.
3.3.9. Direta ou indiretamente, o servidor ou dirigente que integre a Polícia Militar do Distrito Federal ou responsável pela licitação.
3.3.10. Considera-se par cipação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, ﬁnanceira ou
trabalhista do autor do termo de referência ou projeto, pessoa sica ou jurídica, e do pregoeiro e de sua equipe de apoio com a licitante ou
responsável pelo fornecimento de bens e serviços a estes necessários.
3.3.11. O autor do termo de referência, do projeto básico ou execu vo, pessoa sica ou jurídica.
3.3.12. Pessoa jurídica que u lize mão de obra infan l em qualquer fase produ va do bem ou na prestação do serviço (Lei Distrital nº 5.061
de 08.03.2013).
IV – DO CREDENCIAMENTO
4.1. Os interessados em par cipar deste Pregão deverão credenciar-se, previamente, perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logís ca
e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI), por meio do sí o www.comprasgovernamentais.gov.br.
4.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de iden ﬁcação e senha pessoal, ob das junto à SLTI, onde
também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta u lização.
4.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por
seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a PMDF ser responsabilizada por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha,
ainda que por terceiros.
4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da licitante e a presunção de sua capacidade técnica para
realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica.
4.5. Caberá a licitante comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade
do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso.
4.6. A representação do licitante far-se-á por meio de instrumento par cular e/ou público de procuração com ﬁrma reconhecida em cartório, que
comprove os necessários poderes para pra car todos os atos inerentes ao certame em nome do proponente. Em sendo sócio, proprietário, dirigente
(ou assemelhado) da empresa proponente, deverá apresentar cópia do estatuto ou contrato social, ou instrumento especíﬁco no qual estejam
expressos seus poderes para exercer e assumir obrigações em decorrência de tal inves dura.
4.7. A chave de iden ﬁcação e a senha terão validades indeterminadas e poderão ser u lizadas em qualquer Pregão Eletrônico realizado no
Comprasgovernamentais, salvo quando cancelada por solicitação do credenciado ou em virtude de seu descadastramento perante o SICAF.
4.8. Nenhuma pessoa sica ou jurídica, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de uma Licitante.
V – DA PROPOSTA
5.1. A licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário, marcados para abertura da sessão,
quando, então, encerrar-se-á automa camente a fase de recebimento de propostas, devendo declarar em campo próprio no sistema:
5.1.1. O valor unitário e total para o item cotado já considerado e incluso todos os custos necessários tais como impostos, taxas, tributos e
quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, para entrega no local indicado neste edital, nada mais
sendo lícito pleitear a esse tulo.
5.1.2. A descrição detalhada do produto e a indicação da marca, e, em caso de discordância existente entre as especiﬁcações do objeto
descritas no Comprasgovernamentais e as constantes deste edital, prevalecerão estas úl mas.
V).

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

5.1.4. Que cumpre os requisitos legais para a qualiﬁcação como microempresa ou empresa de pequeno porte e que está apta a usufruir do
tratamento favorecido, nas condições do Estatuto Nacional da ME e da EPP, ins tuído pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, em
especial quanto ao seu art. 3º, e que não se enquadra nas situações relacionadas no § 4º do referido ar go, para fazer jus aos bene cios previstos
nessa lei (Exigida somente para licitante enquadrada como ME ou EPP- ANEXO III).
5.2. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas.
5.3. Os preços oferecidos devem estar compa veis com os pra cados no mercado.
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5.4. O preço será ﬁxo e irreajustável, ressalvado o disposto nos itens 5.12.5.3 e 5.12.7.3.
5.5. A validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da sua apresentação.
5.6. A declaração falsa rela va ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta, ao enquadramento como microempresa
ou empresa de pequeno porte, sujeitará a licitante às sanções previstas neste edital.
5.7. A licitante deverá obedecer, rigorosamente, aos termos deste Edital e seus Anexos.
5.8. As propostas ﬁcarão disponíveis no sistema eletrônico.
5.9. Qualquer elemento que possa iden ﬁcar à licitante importa desclassiﬁcação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse edital.
5.10. Até a abertura da sessão, a licitante poderá re rar ou subs tuir a proposta anteriormente encaminhada.
5.11. Depois da abertura da sessão não serão admi das alterações nas propostas apresentadas, ressalvadas apenas a redução do preço proposto e
aquelas alterações des nadas a sanar evidentes erros formais.
5.12. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS.
5.12.1. A validade do Registro de Preços será de até 12 (doze) meses. O adjudicatário será convocado pelo órgão gerenciador, no prazo de 03
(três) dias úteis, contados da data de publicação no DODF, para assinatura da respec va Ata de Registro de Preços, podendo ser prorrogado uma única
vez, por igual período, quando solicitado pelo adjudicatário até o segundo dia ú l após a convocação e desde que ocorra mo vo jus ﬁcado e aceito
pelo órgão gerenciador.
5.12.2. O não atendimento da convocação para assinar a Ata, sem mo vo devidamente jus ﬁcado e aceito, faz incidir as sanções cabíveis na
espécie, conforme regulado na legislação per nente.
5.12.3. O sistema de registro de preços não obriga a compra, nem mesmo nas quan dades indicadas no Anexo I, podendo a Administração
promover a aquisição em unidades de acordo com suas necessidades.
5.12.4. O registro de preços a ser formalizado na Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a par r da publicação
no DODF, não podendo ser superior a um ano, incluindo as prorrogações possíveis.
5.12.5. Durante o prazo de validade do registro de preços a PMDF não ﬁcará obrigado a comprar os produtos objeto deste pregão
exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo realizar licitações ou proceder a outras formas de aquisição quando julgar conveniente,
desde que obedecida a legislação per nente às licitações, ﬁcando assegurado ao beneﬁciário do registro a preferência em igualdade de condições.
5.12.5.1. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneﬁciário do registro quando a PMDF
optar pela aquisição por meio legalmente permi do e o preço cotado neste for igual ou superior ao registrado.
5.12.5.2. O gerenciador da Ata de Registro de Preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a ﬁnalidade de veriﬁcar
sua compa bilidade com aqueles registrados, sendo considerados compa veis com os de mercado, os preços registrados que forem iguais ou
inferiores a média daqueles apurados pela PMDF.
5.12.5.3. Caso seja constatado que o preço registrado na Ata é superior à média dos preços de mercado, o gerenciador solicitará ao
fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo aos níveis deﬁnidos no subitem anterior.
5.12.5.4. Caso o fornecedor não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso assumido e o gerenciador da Ata
deverá convocar os demais fornecedores, caso haja, visando igual oportunidade de negociação.
5.12.6. Em hipótese de não haver êxito nas negociações de que tratam os subitens anteriores, o gerenciador procederá à revogação da Ata.
5.12.7. DO PREÇO.
5.12.7.1. O preço deverá ser ﬁxo, equivalente ou inferior ao de mercado na data da apresentação da proposta, para pagamento em
até 30 (trinta) dias, a par r da data de apresentação da Nota Fiscal, desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação e
pagamento.
5.12.7.2. Deverão estar incluídas no preço, todas as despesas necessárias à entrega do objeto desta licitação.
5.12.7.3. Os preços registrados manter-se-ão inalterados no inters cio anual de vigência do registro, admi da a revisão quando
houver desequilíbrio da equação econômico-ﬁnanceira inicial da Ata, nos termos da legislação de regência.
5.12.8. No pregão na forma eletrônica realizado para o sistema de registro de preços, quando a proposta do licitante vencedor não atender
ao quan ta vo total es mado para a contratação, respeitada a ordem de classiﬁcação, poderão ser convocados tantos licitantes quantos forem
necessários para alcançar o total es mado, observado o preço da proposta vencedora.
5.12.8.1. Em razão do objeto ser cons tuído em sua maioria por quan dades pequenas de cada item, bem
como àqueles que possuem quan ta vos maiores requer a padronização, será obrigatório apresentação de propostas com os
quan ta vos máximos de cada item da licitação, conforme preceitua o Art. 9º, inciso IV, do Decreto Distrital nº 39.103/2018.
da Ata.

5.12.9. Quando das contratações decorrentes do registro de preços deverá ser respeitada a ordem de classiﬁcação das empresas constantes
VI – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

6.1. No dia e horário, indicados no preâmbulo deste Edital, no sí o www.comprasgovernamentais.gov.br, será realizada a abertura da sessão pública
deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro.
6.2. Durante a sessão, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do
sistema eletrônico.
6.3. Incumbirá a Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ﬁcando responsável pelo
ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emi da pelo Sistema ou de sua desconexão.
6.4. A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico, assumindo como ﬁrmes e
verdadeiras sua proposta de preços e lances inseridos em sessão pública.
VII – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
7.1. O Pregoeiro veriﬁcará as propostas apresentadas e desclassiﬁcará, mo vadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos neste Edital.
7.2. Somente as licitantes com propostas classiﬁcadas par ciparão da fase de lances.
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VIII – DA FORMULAÇÃO DE LANCES
8.1. Iniciada à fase compe va, as licitantes que veram suas propostas classiﬁcadas poderão encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio
do sistema eletrônico e serão imediatamente informadas do recebimento e do valor consignado no registro de cada lance.
8.2. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao úl mo por ela ofertado e registrado no sistema.
8.3. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a
iden ﬁcação do ofertante.
8.4. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.
8.5. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe
cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.
8.6. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível as licitantes, os lances
con nuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
8.7. Quando a desconexão do Pregoeiro persis r por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automa camente e terá
reinício somente após comunicação expressa aos par cipantes no sí o www.comprasgovernamentais.gov.br.
8.8. O encerramento da etapa de lances será decidido pelo Pregoeiro, que informará, com antecedência de 1 a 60 minutos, o prazo para início do
tempo de iminência.
8.9. Decorrido o prazo ﬁxado pelo Pregoeiro, o sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá
período de tempo de até 30 minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema ﬁndo qual será automa camente encerrada a fase de lances.
8.9.1. Encerrada a fase de lances, o pregoeiro examinará a proposta classiﬁcada em primeiro lugar quanto à compa bilidade de preço em
relação ao es mado para a contratação e veriﬁcará a habilitação do licitante conforme tulo XI deste edital. Se considerar determinada proposta
inexequível, o pregoeiro oportunizará ao licitante demonstrar a exequibilidade da proposta.
8.10. Será assegurada, como critério de desempate, a preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos
da Lei Complementar nº 123/2006.
8.11. Ultrapassada a fase de lances, se a proposta mais bem classiﬁcada não ver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte,
e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte, na situação de empate, assim considerada(s) aquela(s) que seja(m) iguais ou até
5% (cinco por cento) superior(es) à proposta mais bem classiﬁcada, proceder-se-á da seguinte forma:
8.11.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classiﬁcada poderá apresentar proposta de preço inferior à da licitante
mais bem classiﬁcada, no prazo de 5 (cinco) minutos, e, se atendidas as exigências deste edital, será adjudicado em seu favor o objeto licitado.
8.11.2. Não sendo contratada a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classiﬁcada, na forma do subitem anterior, e
havendo outras licitantes que porventura se enquadrem na condição de empate, estas serão convocadas, na ordem classiﬁcatória, para o exercício do
mesmo direito.
8.11.3. A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto
nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006.
8.11.4. Na hipótese de não contratação nos termos previstos neste item, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta
originalmente vencedora do certame.
IX - DA NEGOCIAÇÃO
9.1. Após o encerramento da etapa de lances o Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta à licitante que tenha apresentado o lance mais
vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor es mado para a contratação.
9.1.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.
X - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
10.1. A licitante classiﬁcada em primeiro lugar deverá encaminhar, no prazo de 02 (duas) horas, contados da solicitação do Pregoeiro, por meio da
opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasgovernamentais, em arquivo único, a proposta de preços adequada ao úl mo lance ou valor negociado e
demais documentos e comprovações solicitados em anexo.
10.1.1. O pregoeiro poderá solicitar os originais ou cópias auten cadas da proposta inserida no sistema e da documentação exigida no Edital,
quando necessário. Neste caso, os documentos deverão ser encaminhados em envelope fechado e iden ﬁcado o nº do pregão, no prazo máximo de
03 (três) dias úteis, contados a par r da declaração dos vencedores no sistema, ao protocolo da Seção de Procedimentos Licitatórios da Diretoria de
Apoio Logís co e Finanças da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, localizada no Setor de Áreas Isoladas Sudoeste, AE 04, Edi cio Anexo do
Quartel do Comando Geral, Térreo, CEP 70.610-200, Brasília/DF, Telefone: (61) 3190-5555/5556/5557/5558/5559/5560.
10.1.2. A proposta inserida no sistema deverá conter:
a) Ser impressa em língua oﬁcial do Brasil, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, redigida com clareza, sem emendas,
rasuras, acréscimos ou entrelinhas devidamente datada e assinada pelo representante legal da pessoa jurídica, conter nome da proponente, endereço
completo, telefone, número do CNPJ e da inscrição estadual ou do Distrito Federal;
b) O valor unitário e total para o item cotado, em moeda nacional, já considerados e inclusos, todos os custos necessários tais como:
BDI e encargos sociais, impostos, taxas, tributos e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, para
entrega no local indicado neste edital, nada mais sendo lícito pleitear a esse tulo;
c) As especiﬁcações dos produtos de forma a demonstrar que atendem as exigidas no Termo de Referência constante do Anexo I
deste edital, e, em caso de discordância existente entre as especiﬁcações do objeto descritas no Comprasgovernamentais e as constantes deste edital,
prevalecerão estas úl mas;
d) O prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados da data prevista para abertura da licitação;
e) Conter o prazo de entrega de no máximo 15 (quinze) dias corridos, contados a par r do recebimento da Nota de Empenho;
f) Conter a indicação da marca para o produto cotado.
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g) Conter a garan a mínima de 90 (noventa) dias para o item proposto, contra quaisquer defeitos de fabricação, a contar da data de
recebimento deﬁni vo do material, de acordo com o estabelecido no item 9 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-seá às sanções previstas neste edital.
10.3. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classiﬁcada quanto à compa bilidade do preço ofertado com o valor es mado, à conformidade com
as especiﬁcações técnicas do objeto licitado e com os requisitos estabelecidos neste edital e seus anexos, devendo ser desclassiﬁcada de forma
mo vada a que es ver em desacordo.
10.3.1. Para o julgamento e classiﬁcação das propostas, será adotado o critério de menor preço por item, observados os prazos máximos
para fornecimento, as especiﬁcações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade e demais condições estabelecidas neste Edital.
10.3.2. O Pregoeiro poderá suspender a sessão para solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da PMDF ou, ainda, de
pessoas sicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.
10.3.3. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital, inclusive ﬁnanciamentos subsidiados ou a fundo perdido.
10.3.4. Não se admi rá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompa veis com os preços de mercado,
exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.
10.3.5. Será desclassiﬁcada a proposta que contenha preço manifestamente inexequível, assim considerado aquele que seja inferior ao custo
de produção, acrescido dos encargos legais, desde que a licitante, depois de convocada, não tenha demonstrado a exequibilidade do preço ofertado.
10.3.6. Será desclassiﬁcada a proposta que contenha preço excessivo, assim considerado aquele que for superior ao valor unitário e global
es mado pela Administração para cada item ofertado.
XI - DA HABILITAÇÃO
11.1. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO:
11.1.1 Comprovação da Habilitação Jurídica:
a) Registro comercial, arquivado na Junta Comercial respec va, no caso de empresa individual.
b) Ato cons tu vo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, no caso
de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.
c) Inscrição do ato cons tu vo, no caso de sociedade civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a a vidade assim o exigir.
11.1.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a) Comprovante de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ e, também, de Cadastro de Contribuinte Estadual e Municipal ou do
Distrito Federal da sede ou domicílio da licitante, per nente ao seu ramo de a vidade e compa vel com o objeto da licitação;
b) Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal ou Distrital, do domicílio ou sede da licitante.
c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal por meio da Cer dão Conjunta de Débitos rela vos aos Tributos Federais e a Divida
A va da União, expedida pelo Ministério da Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil.
d) Para as empresas com sede ou domicílio fora do Distrito Federal, cer dão Nega va de Débitos ou cer dão posi va com efeito de
nega va, emi da pela Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do Distrito Federal, em plena validade, que poderá ser ob da através do site
www.fazenda.df.gov.br (art. 173 da LODF).
e) Cer dão de Regularidade de débitos Rela vos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, expedida pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
f) Cer ﬁcado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal.
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus ça do Trabalho, mediante a apresentação de Cer dão Nega va de
Débitos Trabalhistas – CNDT. (Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011).
11.1.3. Qualiﬁcação Técnica:
a) Atestado(s) de Capacidade Técnica, expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado comprovando que a licitante
forneceu material compa vel com o objeto desta licitação.
11.1.4. Qualiﬁcação Econômico-Financeira:
a) Cer dão Nega va de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo
distribuidor da sede da empresa, datado dos úl mos 90 (noventa) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Cer dão. No
caso de praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as cer dões de cada um dos distribuidores.
b) Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do úl mo exercício social, já exigíveis e apresentadas na forma da Lei
devidamente registrados, que comprovem a boa situação ﬁnanceira da empresa, vedada a sua subs tuição por balancetes ou balanços provisórios.
b.1) As empresas cons tuídas no ano em curso poderão subs tuir o balanço anual por balanço de abertura, devidamente
auten cado pela Junta Comercial;
b.2) A boa situação ﬁnanceira da empresa será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC) e
Solvência Geral (SG), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
LG = ------------------------------------------------------------------------------PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
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ATIVO CIRCULANTE
LC = ----------------------------------------------------------------------------PASSIVO CIRCULANTE
ATIVO TOTAL
SG = ----------------------------------------------------------------------------PASSIVO CIRCULANTE+ EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

b.3) As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos índices acima, deverão
comprovar capital social ou patrimônio líquidomínimo de 10% (dez por cento) do valor total es mado para o item cotado constante do Anexo I.
11.1.5. Outros Documentos:
Declaração subscrita por representante legal da licitante, elaborada em papel mbrado, atestando que:
a) Não u liza mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou
insalubres, bem como não u liza, para qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de
aprendiz, a par r de 14 (quatorze) anos (conforme inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93), a ser declarada também no sistema quando do lançamento
da proposta (ANEXO II).
b) Modelo Declaração Exclusiva para Microempresa ou Empresa de pequeno porte em condições de usufruir o tratamento
favorecido previsto na LC nº 123/2006 (ANEXO III).
c) Atende aos requisitos previstos no art. 2º da Lei Distrital nº 4.770, de 22 de fevereiro de 2012 (Declaração do ANEXO IV).
(ANEXO V).

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

e) Se houver superveniência de algum fato impedi vo à par cipação no certame, ﬁca a licitante obrigada a declará-lo, sob pena das sanções legais
cabíveis (ANEXO VI).
11.2. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
11.2.1. A licitante habilitada parcialmente no Sistema de Cadastramento Uniﬁcado de Fornecedores – SICAF ﬁcará isenta de apresentar os
documentos relacionados referentes à habilitação jurídica (item 11.1.1), regularidade ﬁscal (item 11.1.2 com exceção da alínea “d” e “g”) e
qualiﬁcação econômico-ﬁnanceira (item 11.1.4 no que se refere à alínea “b” somente se possuir índices de LG, LC e SG superior a 1 um).
11.2.1.1. A licitante com sede ou domicílio fora do Distrito Federal, deverá apresentar a cer dão Nega va de Débitos ou cer dão
posi va com efeito de nega va, emi da pela Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do Distrito Federal, em plena validade, que poderá ser
ob da através do site www.fazenda.df.gov.br. (inteligência do art. 173, da LODF).
11.2.1.2. As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos índices de LG e LC e SG, deverão
comprovar capital social ou patrimônio líquido de no mínimo10% (dez por cento) do valor total es mado para o item cotado constante do Anexo I.
www.tst.jus.br/cer dão.

11.2.1.3. A licitante deverá apesentar a Cer dão Nega va de Débitos Trabalhistas – CNDT, ob da por meio do si o

11.2.2. A comprovação da habilitação parcial no SICAF dar-se-á mediante a veriﬁcação da validade dos documentos necessários, através de
consulta on line ao sistema, opção “Situação do Fornecedor” e outras opções de consultas disponíveis, quando do julgamento da habilitação, ocasião
que será impressa a respec va Declaração de “Situação do Fornecedor”, sendo a mesma rubricada pelo Pregoeiro.
11.2.3. É assegurado à licitante que esteja com algum documento vencido no SICAF o direito de encaminhar a documentação em plena
validade, juntamente com a documentação não contemplada no SICAF prevista neste Edital.
11.2.4. Os documentos exigidos para a habilitação que não es verem contemplados no SICAF ou das licitantes que não optarem pelo
cadastramento do SICAF ou com cadastro desatualizado, deverão ser reme dos em conjunto com a proposta de preços conforme previsto no item
10.1, ajustada ao valor do lance dado ou negociado e demais documentos e comprovações a serem anexados à proposta, no prazo de 02 (duas) horas
contados a par r da solicitação Pregoeiro no Sistema Eletrônico, em arquivo único, por meio da opção “Enviar Anexo” do Sistema
Comprasgovernamentais.
11.2.4.1. Os originais ou cópias auten cadas deverão ser enviados, em envelope fechado e iden ﬁcado o nº do pregão, no prazo de
03 (três) dias úteis contados a par r da declaração dos vencedores no sistema, ao protocolo Seção de Procedimentos Licitatórios da Diretoria de
Apoio Logís co da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, localizada no Setor de Áreas Isoladas Sudoeste, AE 04, Edi cio Anexo do Quartel do
Comando Geral, Térreo, Brasília/DF, Telefone: (61) 3190-5555/5556/5557/5558/5559/5560.
11.2.5. O Pregoeiro poderá consultar sí os oﬁciais de órgãos e en dades emissores de cer dões se necessário, para veriﬁcar as condições de
habilitação das licitantes, no entanto, não se responsabilizará pela possível indisponibilidade desses sistemas, quando da consulta no julgamento da
habilitação, sendo de inteira responsabilidade da licitante a comprovação de sua habilitação. A veriﬁcação em sí os oﬁciais de órgãos e en dades
emissores de cer dões cons tui meio legal de prova.
11.2.6. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, que apresentar a comprovação de regularidade ﬁscal com alguma restrição,
será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação.
11.2.7. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas neste Edital, e facultará ao Pregoeiro convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classiﬁcação.
11.2.8. Os documentos necessários para a habilitação, quando solicitados pelo Pregoeiro, poderão ser apresentados em original ou cópia
auten cada por cartório competente, ou cópia acompanhada do original para conferência pelo Pregoeiro ou por membro da equipe de apoio ou
publicação em órgão da imprensa oﬁcial, ou pela Internet, nos casos em que o órgão responsável pela emissão do documento disponibilizar sua
consulta.
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11.2.9. Todos os documentos emi dos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa,
efetuada por tradutor juramentado e devidamente consularizados.
11.2.10. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos, em subs tuição aos documentos requeridos neste Edital e
seus anexos.
11.2.11. Os documentos encaminhados deverão estar em nome da licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ.
11.2.12. Todos os documentos deverão estar em nome e CNPJ da matriz ou todos em nome e CNPJ da ﬁlial, exceto aqueles documentos que,
pela própria natureza, comprovadamente, forem emi dos somente em nome da matriz e os atestados de capacidade técnica, que podem ser
apresentados tanto em nome da matriz e/ou em nome da ﬁlial.
licitação.

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

11.2.14. As cer dões que não apresentarem em seu teor, data de validade previamente estabelecida pelo Órgão expedidor, deverão ter sido
expedidas até 90 (noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão, exceto os documentos que se des nam a comprovação da qualiﬁcação
econômico-ﬁnanceira e qualiﬁcação técnica.
11.2.15. O pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas necessárias à análise das propostas e da
documentação, devendo as licitantes atenderem às solicitações no prazo por ele es pulado, contado do recebimento da convocação.
11.2.16. A não apresentação dos documentos exigidos neste edital implicará em inabilitação da licitante, salvo se houver a possibilidade de
consulta via internet durante o julgamento da habilitação pelo Pregoeiro.
11.2.17. Veriﬁcando-se, no curso da análise, o descumprimento dos requisitos de habilitação estabelecidos neste Edital e seus Anexos, a
licitante será inabilitada.
11.2.18. Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro, examinará a proposta
subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classiﬁcação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este edital.
11.2.19. Será declarada a vencedora da licitação a que apresentar o menor preço por item e atender a todas as exigências do edital.
11.2.20. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas,
dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eﬁcácia
para ﬁns de habilitação e classiﬁcação.
11.2.21. Será inabilitada a empresa que não es ver na condição de en dade preferencial e que for par cipar dos itens 2 e 3, segundo o art. 47 c/c 48,
inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006.
XII– DO RECURSO
12.1. Declarada à vencedora, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e mo vada, em campo próprio do sistema,
manifestar sua intenção de recurso no prazo de 30 minutos.
12.2. A licitante que manifestar a intenção de recurso deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias,
ﬁcando as demais licitantes, desde logo, in madas para, querendo, apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a
contar do término do prazo da recorrente.
12.3. A falta de manifestação imediata e mo vada da licitante importará na decadência desse direito, ﬁcando o pregoeiro autorizado a adjudicar o
objeto a licitante declarada vencedora.
12.4. O recurso não acolhido pelo Pregoeiro será apreciado e decidido pela autoridade superior.
12.5. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insusce veis de aproveitamento.
12.6. Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados na Seção de Procedimentos Licitatórios da Diretoria de Apoio
Logís co e Finanças da PMDF, situada no Setor de Áreas Isoladas Sudoeste, AE 04, Edi cio Anexo do Quartel do Comando Geral, Térreo, Brasília – DF,
no horário de 14:00 às 18:00 horas, em dias úteis.
XIII– DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade
competente para homologação.
13.2. A homologação deste Pregão compete ao Chefe do Departamento de Logís ca e Finanças da Polícia Militar do Distrito Federal.
13.3. O objeto deste Pregão será adjudicado por item, à licitante vencedora.
XIV – DO CONTRATO
14.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura.
14.2. Será obrigatório o Termo de Contrato nos casos previstos na Lei nº 8.666/93, podendo ser subs tuído pela Nota de Empenho, ou instrumento
equivalente, nos termos do § 4º, do art. 62 da Lei nº 8.666/93, quando a interessada será convocada para assinar o respec vo instrumento, dentro do
prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na lei.
14.2.1. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de
entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não man ver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, ﬁzer declaração falsa ou cometer fraude ﬁscal, garan do o
direito à ampla defesa, ﬁcará impedido de licitar e de contratar com a Administração, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos,
sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato e das demais cominações legais.
14.3. Por ocasião da celebração do contrato, será exigida da licitante vencedora a prestação de uma das seguintes garan as:
I - Caução em dinheiro, ou em tulos da dívida pública, devendo estes terem sido emi dos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme
deﬁnido pelo Ministério da Fazenda; (redação dada pela Lei n° 11.079, de 2004)
II - Seguro-garan a; ou,
III - Fiança bancária.
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14.3.1. Caberá ao contratado optar por uma das modalidades de garan a acima, no percentual de 2% (dois por cento) do valor do contrato
(Lei n.º 8.666/93, art. 56, parágrafo 2º).
14.3.2. A ﬁança bancária formalizar-se-á através de carta de ﬁança fornecida por ins tuição ﬁnanceira que, por si ou pelos acionistas
detentores de seu controle, não par cipem do capital ou da direção da licitante vencedora, sendo indispensável expressa renúncia, pelo ﬁador, aos
bene cios do ar go 827, do Código Civil de 2002.
14.3.3. Toda e qualquer garan a prestada pela licitante vencedora:
a) Somente poderá ser levantada após a ex nção do contrato, e quando em dinheiro, atualizada monetariamente;
b) Poderá, a critério da Administração do Distrito Federal, ser u lizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o
inadimplemento de obrigações contratuais, sem prejuízo da indenização eventualmente cabível. Nesta hipótese, no prazo máximo de 15 (quinze) dias
corridos após o recebimento da no ﬁcação regularmente expedida, a garan a deverá ser recons tuída;
c) Ficará re da no caso de rescisão contratual, até deﬁni va solução das pendências administra vas ou judiciais.
14.3.4. Sem prejuízo das sanções previstas na lei e neste Edital, a não prestação da garan a exigida será considerada recusa injus ﬁcada em
assinar o Contrato, implicando na imediata anulação da N.E (nota de empenho) emi da.
14.4. O prazo para assinatura do contrato será de até 05 (cinco) dias úteis contados a par r da in mação do adjudicatário, podendo ser prorrogado
uma vez por igual período, desde que ocorra mo vo jus ﬁcado e aceito pela Administração.
14.5. A recusa em assinar o contrato sem mo vo jus ﬁcado, devidamente aceito pela Administração, implicará nas Sanções cabíveis à espécie, bem
como na aplicação das prescrições insculpidas no art. 7° da Lei nº 10.520/02.
14.6. Por ocasião da assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas
neste Edital, as quais deverão ser man das pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços, nos termos do §2° do art. 27
do Decreto nº 5.450/05.
14.7. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de redução dos preços pra cados no mercado ou de fato que eleve o custo dos
serviços ou bens registrados.
14.7.1. No caso previsto nesta cláusula, cabe ao órgão gerenciador (PMDF) promover as negociações com os fornecedores, observadas as disposições
con das na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/1993.
14.8. O presente Edital fará parte integrante do contrato, bem como seus Anexos e a proposta apresentada pela licitante vencedora.
14.9. O contrato poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos es pulados no art. 65 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
14.10. Incumbirá à contratante providenciar a publicação resumida do instrumento do contrato e de seus eventuais termos adi vos, no Diário Oﬁcial
do Distrito Federal.
14.11. O contrato poderá ser rescindido conforme o disposto no ar go 78 com os desdobramentos dos ar gos 79 e 80, todos da Lei nº 8.666/93.
14.12 O contrato decorrente da ata de registro de preços se subordina ao Termo de Contrato Padrão Nº 8/2002, em conformidade com o Decreto
23.287, de 17/10/2002, do Distrito Federal.
14.20. Será exigida da contrata a implantação do Programa de Integridade das empresas, conforme determinação da Lei 6.112 de 02 de fevereiro de
2018, alterada pela Lei nº 6.176, de 16/07/2018.
XV – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
15.1. Independentemente de transcrição na proposta, sujeitar-se às demais obrigações estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I) deste Edital.
15.2. Cumprir todas as especiﬁcações, prazo de entrega, obrigações e cláusulas estabelecidas neste edital e seus anexos.
15.3. Assumir inteira responsabilidade técnica e administra va sobre o objeto contratado;
15.4. Subs tuir os produtos, a juízo do policial militar designado para o recebimento, que não for considerado de acordo com as especiﬁcações
solicitadas no edital e con da na proposta ou apresentar qualquer defeito, sem que caiba qualquer acréscimo no preço contratado.
15.5. Manter as condições de habilitação e qualiﬁcação exigidas na licitação durante toda a execução do contrato.
15.6. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto deste pregão, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou
parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admi das neste edital e no contrato, sob pena de rescisão contratual.
XVI – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
16.1. Designar policial militar responsável pelo recebimento do material a ser fornecido.
16.2. Cumprir os compromissos ﬁnanceiros assumidos com a Contratada;
16.3. No ﬁcar, formal e tempes vamente, a contratada sobre as irregularidades que porventura sejam observadas no material fornecido;
16.4. No ﬁcar a Contratada, por escrito e com antecedência sobre multas, penalidades quaisquer débitos de sua responsabilidade, bem como
ﬁscalizar o material do Objeto Contratado.
XVII – DO RECEBIMENTO
17.1 O objeto desta licitação será recebido por servidor, ou comissão nos casos de aquisições com valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais),
designado(a) pela autoridade competente, mediante recibo, da seguinte forma:
a) Provisoriamente em 10 (dez) dias úteis, para efeito de posterior veriﬁcação da conformidade do material com a especiﬁcação; e
b) Deﬁni vamente 20 (vinte) dias úteis, após a veriﬁcação da sua conformidade com as especiﬁcações e requisitos con dos na proposta e
previstos neste edital e consequente aceitação.
17.2. Após o recebimento deﬁni vo do objeto, será atestada a Nota Fiscal para efeito de pagamento;
17.3. Se a licitante vencedora deixar de entregar os produtos, dentro do prazo estabelecido sem jus ﬁca va por escrito e aceita pela Administração,
sujeitar-se-á às penalidades impostas neste Edital.
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XVIII – DO PAGAMENTO
18.1. Para efeito de pagamento, a PMDF consultará os sí os oﬁciais dos órgãos e en dades emissores das cer dões a seguir relacionadas, para a
veriﬁcação da regularidade ﬁscal da Contratada:
a) Cer dão de regularidade de débitos Rela vos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (Decreto Federal nº 8.302/2014);
b) Cer ﬁcado de Regularidade do Fundo de Garan a por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal,
devidamente atualizado (Lei nº 8.036/90);
c) Cer dão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal.
d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus ça do Trabalho, mediante a apresentação de Cer dão Nega va de Débitos
Trabalhistas – CNDT (Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011).
e) Prova de regularidade com a Fazenda Federal por meio da Cer dão Conjunta de Débitos rela vos aos Tributos Federais e a Divida A va da
União, expedida pelo Ministério da Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil.
18.1.1. Em havendo a impossibilidade de consulta, pela Administração, aos sí os oﬁciais dos órgãos e en dades emissores das citadas
cer dões, o pagamento ﬁcará condicionado à apresentação, pela Contratada, da comprovação de sua regularidade ﬁscal e trabalhista.
18.2. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, contados a par r da data de apresentação da Nota Fiscal, desde que o documento de cobrança
esteja em condições de liquidação de pagamento.
18.3. Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administração, a parcela devida será atualizada monetariamente, desde o
vencimento da obrigação até a data do efe vo pagamento de acordo com a variação “pro rata tempore” do Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo- IPCA/IBGE.
18.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de
penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso).
18.5. Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte:
I – A multa será descontada do valor total do respec vo contrato; e
II – Se o valor da multa for superior ao valor devido pelo fornecimento do material, ou ainda superior ao valor da garan a prestada, responderá o
contratado pela sua diferença a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente.
18.6. As empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), terão seus
pagamentos feitos exclusivamente mediante crédito em conta corrente, em nome do beneﬁciário junto ao Banco de Brasília S/A – BRB. Para tanto
deverão apresentar o número da conta corrente e da agência em que desejam receber seus créditos, de acordo com o Decreto nº 32.767 de
17/02/2011, e alterações posteriores.
18.6.1. Ficam excluídas desta regra:
a)

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

b)
Os pagamentos efetuados à conta de recursos originados de acordos, convênios ou contratos que, em virtude de legislação própria, só possam
ser movimentados em ins tuições bancárias indicadas nos respec vos documentos;
c)
Os pagamentos a empresas de outros Estados da Federação que não mantenham ﬁliais e/ ou representações no DF e que venceram processo
licitatório no âmbito deste ente federado.
18.7. Será efetuada a retenção na fonte, dos tributos e contribuições, prevista na Instrução Norma va RFB nº 1.234/2012, alterada pela IN nº
1.244/2012.
18.8. A retenção dos tributos não será efe vada caso a licitante apresente junto com sua Nota Fiscal a comprovação de que o ele é optante do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte –SIMPLES.
18.9. Documentos de cobrança rejeitados por erros ou incorreções em seu preenchimento serão formalmente devolvidos à Contratada, no prazo
máximo de 5 (cinco) dias úteis contados da data de sua apresentação.
18.10. Os documentos de cobrança, escoimados das causas que mo varam a rejeição, deverão ser reapresentados num prazo máximo de 02 (dois)
dias úteis.
18.11. Em caso de rejeição da Nota Fiscal/Fatura, mo vada por erro ou incorreções, o prazo de pagamento passará a ser contado a par r da data de
sua reapresentação.
XIX – DAS SANÇÕES
19.1. De acordo com o estabelecido no Decreto DF nº 26.851, de 30/05/2006, e alterações posteriores (Anexo IX).
XX – DISPOSIÇÕES FINAIS
20.1. A PMDF poderá revogar este Pregão por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, per nente e
suﬁciente para jus ﬁcar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de o cio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado.
20.1.1. A anulação do pregão induz à do contrato e respec vamente a anulação da Ata de Registro de Preços.
20.1.2. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito da
contratada de boa-fé de ser ressarcida pelos encargos que ver suportado no cumprimento do contrato.
20.2. Será realizada pesquisa prévia junto aos Portais na Internet de governos (Secretaria de Transparência e Controle – STC/GDF e Cadastro Nacional
de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS/CGU) e no CNJ (condenações cíveis por atos de Improbidade Administra va) para aferir a existência de
algum registro impedi vo ao direito de par cipar em licitações ou celebrar contratos com a Administração Pública.
20.3. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desde Pregão, promover diligência des nada a esclarecer ou completar a
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para ﬁns de classiﬁcação e
habilitação.
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20.4. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e
dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e
eﬁcácia para ﬁns de classiﬁcação e habilitação. (§3º do art. 26 do Dec. nº 5.450/2005)
20.5. A critério do Pregoeiro poderá ser prorrogado o prazo estabelecido de 02 (duas) horas contados a par r da solicitação no Sistema Eletrônico,
para envio da proposta e documentação em arquivo único, por meio da opção “Enviar Anexo” do Sistema Comprasgovernamentais.
20.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e
vencem os prazos em dias de expediente na PMDF.
20.7. O desatendimento às exigências formais, não essenciais, não importará na inabilitação da licitante e/ou desclassiﬁcação de sua proposta, desde
que seja possível a aferição de sua habilitação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública do pregão.
20.8. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não
comprometam o interesse da administração, o princípio da isonomia, a ﬁnalidade e a segurança da contratação. (Parágrafo único do art. 5º do Dec. nº
5.450/2005)
20.9. A contratada ﬁca obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, previamente jus ﬁcadas pela Polícia Militar do DF, acréscimos ou
supressões que se ﬁzerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial (Lei nº 8.666/93, art.65, §§ 1º, 2º).
20.10. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência da PMDF.
20.11. As súmulas dos contratos e dos adi vos per nentes a obras, compras, serviços, alienações e locações celebrados pelos órgãos ou pelas
en dades da Administração Pública do Distrito Federal com par culares devem ser publicadas no Portal da Transparência de que trata a Lei nº 4.490,
de 12 de dezembro de 2012 (Lei Distrital nº 5.575 de 18.12.2015).
20.11.1. A determinação prevista neste item visa conferir publicidade às contratações realizadas pelo Poder Público.
20.11.2. Das súmulas dos contratos de que trata este item devem constar informações referentes ao valor, ao objeto, à ﬁnalidade, à duração e ao
prazo de vigência do contrato, bem como o nome ou a razão social do fornecedor do produto, da obra ou do serviço.
20.12. O foro para dirimir questões rela vas ao presente edital será o de Brasília – DF, com exclusão de qualquer outro.
20.13. Os casos omissos e demais
5555/5556/5557/5558/5559/5560.

dúvidas

suscitadas

serão

dirimidas

pelo

Pregoeiro,

por

meio

do

Telefone:

(61)

3190-

20.14. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060.
XXI – ANEXOS
21.1. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:
21.1.1. ANEXO I - Termo de Referência.
21.1.2. ANEXO II - Modelo Declaração de que não Emprega Menor.
21.1.3. ANEXO III - Modelo Declaração Exclusiva para Microempresa ou Empresa de pequeno porte em condições de usufruir o tratamento favorecido
previsto na LC nº 123/2006.
21.1.4. ANEXO IV - Modelo de Declaração de Sustentabilidade (Lei Distrital nº 4.770/2012).
21.1.5. ANEXO V- Declaração de que cumpre os requisitos do edital.
21.1.6. ANEXO VI - Declaração de superveniência e fatos impedi vos.
21.1.7. ANEXO VII - Modelo de Ata.
21.1.8. ANEXO VIII- Minuta de Contrato.
21.1.9. ANEXO IX - Decreto DF nº 26.851, de 30 de maio de 2006, que regula a aplicação de sanções administra vas previstas nas Leis Federais nº
8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de Licitações e Contratos Administra vos), e 10.520, de 17 de julho de 2002 (Lei do Pregão), e dá outras
providências.

Brasília-DF, _______ de ___________________ de 2018.

SÉRGIO LUIZ FERREIRA DE SOUZA-CEL QOPM
ORDENADOR DE DESPESAS

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. Deﬁnição do objeto
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais diversos de perícia criminal militar, novos e de primeiro uso, conforme
especiﬁcação constante neste Termo de Referência.
2. Jus ﬁca va

Os itens relacionados no presente Termo de Referência se fazem necessários para possibilitar futuras periciais criminais de cunho
militar conforme previsão legal exposta nos ar gos 314 até 346 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Em especial convém citar o art. 328 do
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CPPM, que estabelece a indispensabilidade da realização de exame pericial:
Art. 328. Quando a infração deixar ves gios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a
conﬁssão do acusado.
A pesar do que preconiza os ar gos 315 do CPPM:
Art 315. A perícia pode ser determinada pela autoridade policial militar ou pela judiciária, ou requerida por qualquer das partes.
Atualmente, quando se trata de crime militar e há a necessidade de perícia, a PMDF, junto a seus órgãos competentes, busca-se apoio
externo em outras ins tuições, obje vando fomentar tais procedimentos e lograr êxito na busca da comprovação de culpabilidade dos fatos penais.
Tais solicitações a órgãos alheios à PMDF, atualmente, são atendidos, contudo a ins tuição está à mercê dos prazos do órgão que solicitou tais
prés mos. Fato que pode implicar o princípio da celeridade processual, não obstante a isso, deve se levar em conta que aquele órgão solicitado já
possui demanda própria e por valor epistemológico dar-se-á prioridade aos procedimentos dele próprio. Levar-se em consideração, também que há
uma sobrecarga de demandas aos órgãos solicitados. Tais fatores corroboram com a demora nos resultados periciais.
Havendo uma estrutura na PMDF que seja capaz de exercer as a vidades periciais, a saber: Núcleo de Criminalista, subordinado ao
Departamento de Controle e Correição da PMDF, torna-se viável e exequível que os proﬁssionais que lá trabalham tenham as condições e materiais
adequados para exercerem suas funções, que por sua vez são nomeados e possuem as qualiﬁcações necessárias para exercê-las, em conformidade
com o que é preconizado no ar go 48 do CPPM.
Há ainda que se considerar que a lei nº 13.491/2017 ampliou o conceito de crime militar impróprio ou impropriamente militar, dando
competência a Autoridade Policial Militar para apurar infrações penais previstas apenas legislação penal comum, desde que atendido a previsão
constante no art. 9º do Código Penal Militar. Nestes moldes, a Polícia Judiciaria Militar, no que lhe compete, poderá inves gar crimes previstos na
legislação comum, como tortura, abuso de autoridade, cibercrimes, associação em organização criminosa, formação de milícia privada etc. O que
consequentemente aumentará também a demanda para realização perícias voltadas para essa nova previsão de crime militar.
O obje vo central e norteador de tal jus ﬁca va é dar suporte material para que os serviços periciais, voltados para os crimes militares,
tais quais GRAFODOCUMENTOSCÓPICA, BALÍSTICA, PAPILOSCOPICA e ANÁLISES DE ÁUDIO E VÍDEO, sejam executados pela própria PMDF.
Quanto ao so ware ADOBE AUDITION optou-se por adquiri-lo pelo fato de ser a principal ferramenta usada por peritos criminais para
reprodução, análise de conteúdo e melhoramento de inteligibilidade de ves gios digitais de áudio em exames periciais. No Brasil, há mais de uma
década ocorrem treinamentos, subsidiados pelo governo federal, voltados para a u lização deste so ware por parte dos peritos criminais estaduais,
distritais e federais. Além disso, as unidades de Criminalís ca do país o u lizam diariamente na análise desses pos de ves gios. Portanto, visando os
princípios da economicidade, no intuito de manter a padronização e a facilidade de acesso a treinamentos, e tendo em vista que a troca de
conhecimento entre diferentes órgãos de criminalís ca é comum e indispensável a a vidade técnica pericial, torna-se necessária a aquisição desta
ferramenta conforme marca/modelo citado.
Ainda em relação ao so ware ADOBE AUDITION A INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 4, DE 11 DE SETEMBRO DE 2014 no art. 1º, § 1º, inciso I,
estabelece que esta IN 04 não se aplica às contratações cuja es ma va de preços seja inferior ao disposto no art. 23, inciso II, alínea "a" da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993.Cabe esclarecer que o DECRETO Nº 9.412, DE 18 DE JUNHO DE 2018 no art. 1º determina que os valores estabelecidos
nos incisos I e II do caput do art. 23 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ﬁcam atualizados nos seguintes termos: II - para compras e serviços não
incluídos no inciso I: a) na modalidade convite - até R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais).Logo, não se aplica às contratações de Tecnologia
de Informação cuja es ma va de preços seja inferior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais).Veriﬁca-se que a solução do item 56 (so ware
Adobe Audi on) está es mada em R$ 5.212,98 e portanto se enquadra no art. 1º, § 1º, inciso I da INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 4, DE 11 DE SETEMBRO
DE 2014. Destarte, com base na PORTARIA PMDF Nº 533 DE 29 DE SETEMBRO DE 2006, que ins tui as normas reguladoras para o uso dos recursos de
tecnologia da informação na PMDF, art. 5º, §3º, compete ao Departamento de Controle e de Correição e ao Centro de Inteligência, de maneira
autônoma e independente, o planejamento, o desenvolvimento, a implementação e a gestão dos recursos de TIC u lizados para o desenvolvimento
de suas respec vas a vidades.
É importante ressaltar ainda que o perito criminal é um proﬁssional que tem a pesquisa como uma de suas atribuições mais relevantes
e constantes. Levando-se em conta o caráter mul disciplinar de vários pos de exames periciais e da vasta gama de conhecimentos necessários para a
realização de uma boa perícia, torna-se necessário consultas frequentes à livros especíﬁcos, dentre outros meios de atualização de conhecimentos
adquiridos e até mesmo para relembrá-los. Nesse viés, entende-se que uma boa unidade de Criminalís ca necessita de um excelente acervo
bibliotecário com livros especíﬁcos relacionados ao tema à disposição dos peritos criminais. Assim, sabendo que as referências bibliográﬁcas nacionais
relacionadas à criminalís ca não são extensas, a aquisição destes livros é viabiliza a qualidade das perícias realizadas.
Cabe ressaltar que os objetos a serem licitados estão alinhados com o obje vo estratégico do PLANO ESTRATÉGICO 2011/2022, 2ª
Edição da Polícia Militar do Distrito Federal. A saber:
6.3. Implementar órgãos de perícia na Corporação.
comunicação.

6.3.3. Dotar a a vidade Perícia de pessoal policial militar, tecnologia, equipamentos e serviços de tecnologia da informação e

A decisão por registrar preços deu-se pelo fato de que trata-se da uma implementação de órgão de criminalís ca no âmbito da PMDF
que se dará de forma fracionada e grada va. Desse modo, a quan dade registrada será contratada de acordo com a conveniência da administração
pública dentro da validade da Ata de Registro de Preços, que será de até 12 (doze) meses contados de sua publicação.
Considerando o acima exposto, a contratação mediante Registro de Preços se dará de acordo com o DECRETO Nº 39.103, DE 06 DE
JUNHO DE 2018, que regulamenta no âmbito do Distrito Federal o Sistema de Registro de Preços, conforme o Art. 3º incisos I e IV, que assim deﬁnem:
Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses:
(...)
IV – quando, pela natureza do objeto, não for possível deﬁnir previamente o quan ta vo a ser demandado pela Administração.
As quan dades relacionadas em cada item têm por base a estrutura sica a ser u lizada como laboratório, a quan dade de peritos
qualiﬁcados, perfazendo atualmente um total de três peritos especialistas em local de crime e quatro peritos especialistas em perícia digital. E leva
em conta a demanda reprimida da Ins tuição PMDF no que tange aos prés mos periciais.
Por não haver o mínimo de 3 (três) fornecedores compe vos enquadrados como microempresas (ME) ou empresas de pequeno porte
(EPP) sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas, para os itens 01 a 12 e 56 a 63 não deverá ser exigida a
exclusividade de par cipação de MEs e EPPs, conforme preceitua o inciso II do Art. 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
Para a contratação dos objetos relacionados no presente, não haverá a necessidade de consórcio de empresas. Também não haverá a
necessidade de fracionamento dos objetos, tendo em vista as especiﬁcidades técnicas de cada item.
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=25650164&infra_sist…
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É vedada a subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial dos objetos, de acordo com o Parecer PGDF Nº 343/2016 –
PRCON/PGDF, processo nº 054.000.860/2012 – PMDF.
A forma de adjudicação, de acordo com a SÚMULA nº 247/2010-TCU será por item e não por preço global.

3. Especiﬁcações dos bens

3.1 Conforme Anexo “A”

4. Es ma va de custos

4.1 O valor es mado da aquisição dos bens é de R$ 417.566,81 (quatrocentos e dezessete mil quinhentos e sessenta e seis reais e
oitenta e um centavos).
4.2. PESQUISAS ORÇAMENTÁRIAS E PLANILHAS DE CUSTOS E DE VALORES
Anexo “B”

5. Da Veracidade dos Orçamentos

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

____________________________________
Renan Saraiva da Silva – CAP QOPM
Autor do Termo de Referência

6. Cronograma de entrega

Após ser empenhado, as empresas terão até 15 (quinze) dias corridos para a entrega dos bens, conforme especiﬁcações constantes
neste Termo de Referência.

7. Local de entrega

7.1. O objeto deverá ser entregue nos seguintes endereços:
Departamento de Controle e Correição PMDF – SIA Trecho 2/3, Lotes 2050/2060, CEP: 71.200-030, Guará, Distrito Federal,
conforme deﬁnição do local feita pelo executor do contrato no momento da solicitação.
7.2. Horário para entrega: conforme horário de expediente da Corporação.
7.3. EXISTE A OBRIGATORIEDADE DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO GERAL, SALVO QUANDO NÃO DEVA ALI SER ENTREGUE, ESTOCADO
OU ARMAZENADO, baseado na Circular nº 013/2013 – DPMT, autorizados devidamente pela Portaria nº 39 da SEPLAN-DF, onde se lê:
“Art. 42 O recebimento do material adquirido ocorrerá no setor de almoxarifado, salvo quando o mesmo não possa ou não deva ali ser
recebido ou estocado.”
7.4. O conhecimento total do material é de integrantes do DCC, excluindo-se desta forma a necessidade de passar anteriormente pelo
setor de almoxarifado da PMDF, assim, economizando para o erário e economizando o trabalho dos policiais. Porém, quando da chegada do material,
lá será dada entrada em todos os trâmites legais.

8. Condições de recebimento

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=25650164&infra_sist…
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8.1. Nos termos do Ar go 73 da lei 8.666/93, os produtos entregues serão vistoriados por policial militar designado para essa

8.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especiﬁcações constantes neste Termo de
Referência, devendo ser subs tuídos no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da no ﬁcação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da
aplicação de penalidades.
8.2.1. PROVISÓRIO: Provisoriamente, para efeitos de veriﬁcação quan ta va do material no momento do recebimento e posterior
veriﬁcação qualita va do objeto, análise da conformidade do material recebido com as especiﬁcações técnicas exigidas.
8.2.2. DEFINITIVO: Após veriﬁcar a qualidade e quan dade do objeto e consequente aceitação em até 15 (quinze) dias úteis após o
recebimento provisório dos bens.

9. Garan a

9.1. O objeto deverá conter garan a mínima constante no Código do Consumidor, que será de 90 (noventa) dias contra quaisquer
defeitos de fabricação, contados a par r do atesto na nota ﬁscal pela comissão de recebimento ou prazo estabelecido pelo Fabricante/Fornecedor,
caso este úl mo seja maior que o prazo estabelecido pelo CDC (Código de Defesa do Consumidor). Caso apresente vício ou defeito na vigência da
garan a deverá ser subs tuído pela CONTRATADA sem qualquer ônus à CONTRATANTE, de modo que não cause prejuízos ao evento.

10. Obrigações da Contratada

10.1. Entregar os bens no prazo es pulado no contrato, com o devido termo de garan a do produto ou equivalente, conforme
prescreve o ar go 50 e seu parágrafo único da Lei Federal 8.078/90, devendo o objeto estar em perfeita sintonia com todas as exigências e
especiﬁcações técnicas deste Termo de Referência;
10.2. A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover ou subs tuir, às expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que
se veriﬁcarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da inexecução ou de materiais empregados;
10.3. Responsabilizar-se por todas as despesas com material, mão de obra, transportes, fretes, equipamentos, seguros, taxas, tributos,
contribuições de qualquer natureza ou espécie, e quaisquer outras despesas necessárias à perfeita execução do contratado;
transporte;

10.4. Providenciar para que, no ato da entrega dos produtos, estes estejam prontos para a u lização, sem qualquer dano por

10.5. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela PMDF rela vos aos produtos, providenciando toda e qualquer solicitação de
troca, com vistas ao atendimento de suas garan as;
10.6. Executar a entrega contratada, informando por escrito e assinado pela contratada em tempo hábil, informando qualquer mo vo
impedi vo ou que a impossibilite de assumir o estabelecido;
10.7. Atender aos chamados de serviços de assistência técnica, dentro do prazo de garan a, sem ônus para a corporação, no prazo
compa vel com as necessidades da PMDF, conforme no ﬁcação do executor do contrato;
10.8. Subs tuir em até 15 (quinze) dias úteis o material em desacordo com as especiﬁcações deste Termo de Referência e da proposta
de preços ou, ainda, que apresentem defeito, a contar da citação do representante da contratada ou por quem esta indicar;
10.9. Quando for o caso, comunicar imediatamente à Contratante qualquer anormalidade veriﬁcada, inclusive de ordem funcional, para
que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;
10.10 Responder obje vamente por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes do fornecimento de materiais, seja por vício de
fabricação ou por ação ou omissão de seus empregados;
10.11. Assumir inteira responsabilidade quanto à qualidade dos materiais fornecidos;
10.12. Manter seus empregados iden ﬁcados por crachá e/ou uniforme quando da entrega de mercadorias nas dependências da
contratante, bem como usando Equipamentos de Proteção Individual (EPI), conforme legislação vigente;
10.13. Não transferir a responsabilidade pela execução do contrato a ser ﬁrmado, seja pessoa sica ou jurídica.
10.14. A contratada deverá no ato da entrega dos bens fornecer manual de uso, bem como instrução de uso por proﬁssional qualiﬁcado
e capacitado para tal em todos os itens, sem ônus à Contratante.
10.15. O prazo de validade da ata de registro de preços será de 12 (doze) meses, incluídas eventuais prorrogações, de acordo com o
inciso VI, do art. 9º do DECRETO Nº 39.103, DE 06 DE JUNHO DE 2018.

11. Fiscalização
CONFORME AUTOS DO PROCESSO

12. Anexos
Anexo A – Especiﬁcação
Grupo

Item

Unid.

Descrição

Qtde

Vlr. total R$
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1

Kit

KIT DE LOCALIZADORES DE TRAJETÓRIA DE PROJETIL (LTF100) Conteúdo do LTF100: KIT
Laser para determinação da Trajetória do Projé l de Arma de Fogo devendo ser
composto por: 01 (um) apontador laser Classe III; 01 (um) clinômetro; 01 (um) conjunto
de hastes para determinação de ângulo de penetração, contendo 04 (quatro) unidades;
01 (um) conjunto de hastes mul coloridas para fotograﬁa, contendo 06 (seis) unidades;
02 (dois) conectores para hastes; 02 (duas) ponteiras po projé l; 01 (um) rolo de ﬁo
colorido para determinação de trajetória, 75,0 m; 02 (duas) ponteiras para ﬁo para
determinação de trajetória; 04 (quatro) cones para centralização de haste; 04 (quatro)
anéis de borracha; 01 (uma) base para tripé; 01 (uma) maleta para transporte.

01

6.752,16

Kit

KIT AVANÇADO DE LOCALIZAÇÃO DE TRAJETO DE PRROJETIL (LTF200) Conteúdo do
LTF200: 01 (um) Localizador de ângulo digital DMANGLE; 01 (um) Transferidor digital; 01
(um) Suporte de ângulos; 01 (um) Montagem do laser no transferidor; 01 (um) Tripé
modelo Sunpak; 01 (um) Adaptador para o tripé; 01 (uma) Vareta de extensão do tripé;
02 (dois) Imãs para montagem; 01 (um) Frasco de contrapeso, 0,9 l (32 onças); 01(um)
Conjunto de varetas para trajetória (4 de penetração, para fotograﬁa); 01 (um) Conjunto
de cordas elás cas, 06(seis) carretéis ( 02 (dois) amarelo;02 (dois) laranja, 01 (um) prata
reﬂe va, 01 (verde) verde ﬂuorescente); 01(um) Conjunto de cones de centralização,
08(oito) cones e anéis isolantes, 04 (quatro) Pontas rosqueadas; 01(um) Laser vermelho
5 mw; 01 (um) Laser verde 5 mW; 01(uma) Placa para fotos em acrílico; 01(um)
Marcador de provas acrílico laranja SIRCHMARK , saco com 20; 01(um) Marcador de
provas acrílico amarelo SIRCHMARKTM, saco com 20; 01(um) Plás co S kkiCLIPS branco,
pacote com 20; 01 (um) Pontos de cera reu lizáveis S kkiDOTS pacote com 50; 01(um)
conjunto de números pequenos de plás co para fotos (numeração de 1 a 15); 01(uma)
Escala de vinil para provas com fotos, cinza, 10 unidades; 01(um) conjunto de
marcadores de ID para fotos, em branco com escala, 50 x 4 folhas; 01 (um) conjunto de
círculos adesivos, A a D, 0 a 9, 4 folhas, com 11 e quetas de cada; 01(uma) Fita métrica
de aço, manual (30 m/100 pés); 01 (um) Marcador Sharpie® com ponta ﬁna, preto;
01(uma) Mochila 5.11 RUSH 24.

01

11.328,00

Kit

KIT DE RESUTAURAÇÃO DE NÚMEROS RESTOR-A-GEL (RAG500) Conteúdo do RAG500: 01
Neutralizante ácido, 59 ml (2 oz.); 06 Papeis Emory, 5,1 cm x 7,6 cm (2" x 3"); 01 Frasco,
âmbar, com tampa de encaixe, 110,9 ml (30 dram); 06 Agitador, madeira; 15 Bolas de
algodão; 02 RESTOR-A-GEL para aço, 30 ml (1 oz.); 02 RESTOR-A-GEL para alumínio, 30
ml (1 oz.); 02 RESTOR-A-GEL para cobre, 30 ml (1 oz.); 01 Solução para reves mento de
metal, 59 ml (2 oz.); 01 Solução para reves mento de alumínio, 59 ml (2 oz.); 01 Par de
luvas de látex com pó, ambidestras; 01 Lima bastarda; 01 Estojo em molde de
copolímero com detalhes em plás co modelado; dimensões: 30,8 cm x 18,4 cm x 11,4
cm (12,125" x 7,25" x 4,5"), peso: 1,5kg (3,25 lbs)

03

7.092,96

04

Kit

KIT PARA COLETA DE RESÍDUOS DE ESPOLETA PARA MEV (GRA200) Conteúdo do
GRA200: 01 (um) Frasco para coleta de resíduos de ro, palma da mão direita; 01(um)
Frasco para coleta de resíduos de ro, palma da mão esquerda; 01(um) Frasco para
coleta de resíduos de ro, costas da mão direita; 01(um) Frasco para coleta de resíduos
de ro, costas da mão esquerda; 01 (uma) E queta de dados do teste; 02(dois) Lacres de
integridade; 01 (um) par de luvas de látex sem pó; 01(uma) Caixa de plás co, 17,8 cm x
8,9 cm x 2,5 cm (7" x 3,5" x 1")

05

1.250,00

05

Kit

03

28.147,14

1

2

03

KIT PARA REVELAÇÃO DE IMPRESSÕES LATENTES (MEL500) Conteúdo do MEL 500: 01
(um) pote de pó para impressões latentes na cor preta com volume mínimo de 50 ml; 01
(um) pote de pó para impressões latentes na cor branca com volume mínimo de 50 ml;
01 (um) pote de pó para impressões latentes na cor preto/prata com volume mínimo de
50 ml; 01 (um) pote de pó para impressões latentes na cor cinza/prata com volume
mínimo de 50 ml; 01 (um) pote de pó para impressões latentes para super cies
metálicas na cor vermelho/prata com volume mínimo de 50 ml; 02 (dois) pincéis de ﬁbra
de vidro com aproximadamente 15,0 cm de comprimento; 05 (cinco) pincéis para pós
regulares com aproximadamente 10,0 cm de comprimento; 01 (um) pote de pó
magné co para impressões latentes na cor preta, com volume mínimo de 30 ml; 01 (um)
pote de pó magné co para impressões latentes na cor branca com volume mínimo de 30
ml; 01 (um) pote de pó magné co para impressões latentes na cor preto/prata com
volume mínimo de 30 ml; 01 (um) pote de pó magné co para impressões latentes na cor
cinza/prata com volume mínimo de 30 ml; 01 (um) pote de pó magné co para
impressões latentes na cor vermelha/prata; 01 (um) aplicador magné co com
aproximadamente 12,0 cm de comprimento; 01 (um) spray de ninidrina com volume
mínimo de 200 ml; 01 (um) spray de nitrato de prata com volume mínimo de 200 ml; 01
(um) reagente de pequenas par culas com volume de 250 ml; 01 (uma) ﬁta levantadora
transparente com dimensões aproximadas 5,0 cm x 9,0 m; 01 (uma) ﬁta levantadora
fosca com dimensões aproximadas de 5,0 cm x 9,0 m; 24 (vinte e quatro) levantadores
ar culados transparentes com dimensões aproximadas de 3,5 cm x 5,0 cm; 24 (vinte e
quatro) levantadores ar culados de cor branca com dimensões aproximadas de 3,5 cm x
5,0 cm; 24 (vinte e quatro) levantadores ar culados de cor preta com dimensões
aproximadas de 3,5 cm x 5,0 cm; 04 (quatro) levantadores ar culados transparentes
com dimensões aproximadas de 10,0 cm x 10,0 cm; 04 (quatro) levantadores ar culados
de cor branca com dimensões aproximadas de 10,0 cm x 10,0 cm; 04 (quatro)
levantadores ar culados de cor preta com dimensões aproximadas de 10,0 cm x 10,0
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cm; 01 (um) bloco de contraste para impressões levantadas com dimensões mínimas de
10,0 cm x 20,0 cm contendo 50 (cinquenta) folhas.

Kit

KIT MASTER DE ESCALAS DE MEDIÇÃO (MMSK10000) Conteúdo do MMSK1000: 1- 600E
Fita para régua de provas fotográﬁcas, 1,3 cm x 12,7 m (0,5” x 500”), com repe ção a
cada 30 cm (12”) 1- 601E Fita para régua de provas fotográﬁcas, 2,5 cm x 12,7 m (1” x
500”), com repe ção a cada 30 cm (12”) 1- EFR100 Escala dobrável de provas
fotográﬁcas, 0 a 61 cm x 0 a 30,5 cm (0” a 24” x 0” a 12”) 1- EFR200 Escala de referência
de três dobras com números grandes, 91,44 cm (36”) (medida reta, sem dobra) 1EFR300 Escala de referência de três dobras com números grandes, 90 cm (medida reta,
sem dobra) 1- EPS20B Régua descartável para fotografar provas, branco sobre preto, 5
cm (2”), 100 pacotes 1- EPS20G Régua descartável para fotografar provas, preto sobre
cinza, 5 cm (2”), 100 pacotes 1- EPS20W Régua descartável para fotografar provas, preto
sobre branco, 5 cm (2”), 100 pacotes 1- EPS30B Régua de vinil para provas fotográﬁcas,
azul 15 cm (6”), 10 pacotes. 1- EPS30FG Régua de vinil para provas fotográﬁcas, verde
ﬂuorescente, 15 cm (6”), 10 pacotes. 1- EPS30FO Régua de vinil para provas fotográﬁcas,
laranja ﬂuorescente, 15 cm (6”), 10 pacotes. 1- EPS30W Régua de vinil para provas
fotográﬁcas, branco, 15 cm (6”), 10 pacotes. 1- MR400 Escala magné ca para provas,
branco, 15 cm (6”), 10 pacotes. 1- MR401 Escala magné ca para provas, cinza, 15 cm
(6”), 10 pacotes. 1- MR403 Escala magné ca para provas, preto, 15 cm (6”), 10 pacotes.
1- MR500 Régua para provas fotográﬁcas, preto sobre cinza, 5 cm (2”), 10 pacotes. 1MR501 Régua para provas fotográﬁcas, branco sobre preto, 5 cm (2”), 10 pacotes. 1MR502 Régua para provas fotográﬁcas, preto sobre branco, 5 cm (2”), 10 pacotes. 1PPS100 Fita para provas de referência, 2,5 cm x 9 m (1” x 30 pés) com repe ção de 0 a
30 cm (0 a 12”) 1- PPS101 Fita gigante para provas de referência, 3,2 cm x 9 m (1,25” x
30 pés) com repe ção a cada 30 cm (12”) 1- PPS200 Escala para provas fotográﬁcas com
verso adesivo para fotograﬁas de 35 mm com repe ção a cada 20 mm, rolo de 150 1PPS201 Números iden ﬁcadores/medida fotográﬁca com escala de 0 a 4 cm 1- PPS202
Números iden ﬁcadores/medida fotográﬁca com escala de 0 a 2 cm 1- PPS300 Escalas
para provas fotográﬁcas, 10 cm, 10 pacotes. 1- PPS301 Escalas para provas fotográﬁcas,
5 cm, 10 pacotes. 1- PPS400 Escalas para provas fotográﬁcas, branco, 10 pacotes. 1PPS401 Escalas para provas fotográﬁcas, cinza, 10 pacotes. 1- PPS402 Escalas para
provas fotográﬁcas, azul, 10 pacotes. 1- PPS403 Escalas para provas fotográﬁcas, preto,
10 pacotes. 1- PPS404 Escalas para provas fotográﬁcas, transparente, 10 pacotes. 1PPS500 Escalas para provas fotográﬁcas com verso adesivo, branco sobre preto, 5 cm
(2”), 50 pacotes. 1- PPS501 Escalas para provas fotográﬁcas com verso adesivo, preto
sobre cinza, 5 cm (2”), 50 pacotes. 1- PPS502 Escalas para provas fotográﬁcas com verso
adesivo, preto sobre branco, 5 cm (2”), 50 pacotes. 1- PPS503 Escala para provas
fotográﬁcas com verso adesivo com repe ção a cada 50 mm (2"), rolo de 150 1- PPS6000
Conjunto de 2 escalas reversíveis em fotograﬁa macrográﬁca (1 unidade PPS600 e
PPS601) 1- PPS703 Escalas de referências com números grandes, preto, 6 cm (2”), 12
pacotes. 1- PPS704 Escalas de referências com números grandes, 16 cm (6”), 12 pacotes.
1- PPS705 Escalas de referências com números grandes, 32 cm (12”), 12 pacotes. 1PPS800 Escala forense, preto sobre branco, 105 mm x 105 mm 1- PPS801 Escala forense,
preto sobre branco, 105 mm x 105 mm (4,125” x 4,125”) 1- PPS800IF Escala forense,
laranja ﬂuorescente, 105 mm x 105 mm (4,125” x 4,125”), 5 pacotes 1- PPS800CF Escala
forense, verde ﬂuorescente, 105 mm x 105 mm, 5 pacotes. 1- MMSK1000C Estojo de
viagem de copolímero de alto impacto com alça; Dimensões: 45,7 cm x 33 cm x 22,9 cm
(18" x 13" x 9"); Peso: 4 kg (8,8 lb)

01

5.464,00

07

Kit

KIT DE COLETA DE PROVAS BIOLÓGICAS/DNA (DNA200) Conteúdo do DNA200: 10KCP1601 Cotonetes estéreis com cotonetes aplicadores com extremidades de algodão, 2
pacotes 20- CC10941 Caixa de cotonetes, impressa com “DNA/vaginal/retal/oral com
ori cio de 6 mm (0,25”) 1- SDR100P1 Estante para secagem de cotonetes 2- ECJ11
Vidros de polies reno transparente para coleta de provas com tampa, 30 ml (1 oz.) 2ECJ21 Vidros de polies reno transparente para coleta de provas com tampa, 59 ml (2
oz.) 2- ECJ41 Vidros de polies reno transparente para coleta de provas com tampa, 118
ml (4 oz.) 1- KCP115 Lanterna de bolso de LED c/ baterias 20- EE361 Envelopes brancos
para moedas, impressos, 8,9 cm x 16,5 cm (3,5” x 6,5”) 5- KCP229 Máscara, amarradores
descartáveis 1- HEMOS55 Hemostato reto, 14 cm (5,5”) aço inoxidável com grampo de
ﬁxação 1- KCP111 Tesoura curva, 11,4 cm (4,5”) aço inoxidável 1- KCP287 Caderno
espiral, 10,2 cm x 15,2 cm (4” x 6”), 50 folhas 20- EIL151 Manuseio de materiais de risco
biológico com lacres de luvas (preto sobre laranja), 2,5 cm x 10,2 cm (1" x 4") 10- KCP118
Lacres de integridade 1- KCP283 Marcador com extremidades de feltro, extraﬁno, preto
4- KCP138 Bisturi, lâmina arredondada, descartável n° 10, estéril 10- EIL011 E quetas de
iden ﬁcação de prova, 7 cm x 4,4 cm (2,75” x 1,75”) 1- DNA1009 Água des lada, 30 ml
(1 oz.) 3- SF00761 Pares de luvas descartáveis de látex sem pó, ambidestras 5- EB001P1
Sacos para provas pré-impressos, 17,8 cm x 11,4 cm x 34,9 cm (7” x 4,5” x 13,75”) 1DNA200B Folheto “O que todo proﬁssional da lei deve saber sobre provas de DNA” 1DNA200C Estojo de Viagem de alto impacto de copolímero c/ alça; dimensões: 45,7 cm x
33 cm x 22,9 cm (18” x 13” x 9”); peso: 2,7 kg (5,95 lbs.)

02

3.600,00

08

Kit

03

7.360,44

06

KIT DE REAGENTES PARA ANÁLISE DE NARCÓTICOS PARA TESTE EM CAMPO EM CAMPO
DA PROBABILIDADE DE DROGAS E NARCÓTICOS (NAR100) Conteúdo do NAR100: 1NAR10001 Reagente de Mayers para alcaloides de narcó cos, 10 cada 1- NAR10002
Reagente de Marquis para alcaloides de ópio, anfetaminas/meth, 10 cada 1- NAR10003
Reagente de ácido nítrico para diferenciar heroína e morﬁna, 10 cada 1- NAR10004
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Reagente de ocianato de cobalto para cocaína, crack 10 cada 1- NAR10005 Reagente de
Dille-Koppanyi para barbitúricos, 10 cada 1- NAR10006 Reagente de Mandelin para
anfetaminas, 10 cada 1- NAR10007 Reagente de Ehrlich para LSD, 10 cada 1- NAR10008
Reagente de Duquenois para maconha, haxixe e THC, 10 cada 1- NAR10010 Sacos de
polie leno, 10 cada 1- NAR10011 Neutralizador de ácido 1- KCP1000 Estojo de
transporte de copolímero de plás co preto; Dimensões: 21,6 cm x 14 cm x 8,1 cm (8,5" x
5,5" x 3,1875"); Peso: 771 g (1,7 lb)

Kit

NÚMEROS DE PLÁSTICO PARA FOTOS (1 a 50) (PEN15V) e (PEN1650V) Estas são placas
numeradas para uso em cenas de crime ou acidente a ﬁm de indicar a localização de
provas relevantes. Os tamanhos padrão são 10,8 cm de largura x 17,8 cm de altura
(4,25" x 7"). Numeração de 1 a 50.

03

10.404,02

10

Kit

NÚMEROS DE PLÁSTICO PARA FOTOS (Pequenos) (1 a 50) (PEN15VS) E (PEN1650VS):
Estas são placas numeradas para uso em cenas de crime ou acidente a ﬁm de indicar a
localização de provas relevantes. Os tamanhos padrão são 8,9 cm de largura x 6,7 cm de
altura (3,5" x 2,625"). Numeração de 1 a 50 em tamanho

03

3.927,00

11

Kit

ALFABETO DE PLÁSTICO PARA FOTOS (A a Z) (PEA26V): Use estas placas alfabé cas (A a
Z) com as placas numéricas ou para indicar fotograﬁas em sequência. Os tamanhos
padrão são 10,8 cm de largura x 17,8 cm de altura (4,25" x 7").

03

4.058,67

UN

MINI FONTE DE LUZ UV DE ONDA LONGA (CUT100T) Mini Fonte de Luz UV (Ondas
Longas) devendo ser portá l emi ndo luz no comprimento de onda máximo de 365 nm;
lâmpada de ondas longas do po luz negra UV-A, 4 wa s; fonte de energia 04 (quatro)
pilhas alcalinas AA ; dimensões aproximadas de 15,0 cm x 5,0 cm x 2,0 cm; pesando
aproximadamente 250 g.

09

5.391,00

09

12

VALOR TOTAL DO GRUPO 1 (ampla concorrência)
02

R$ 94.775,39

UN

TRENA ELETRÔNICA Trena eletrônica a laser estrutura do material em polímero,
proteção em borracha, proteção no projetor do laser, visor em vidro, digital e iluminação
automá ca, possui função calculadora para soma automá ca com múl plos valores,
precisão de metragem: 50 metros. (Produto referência: Trena a laser modelo GLM 50
BOSCH - Equivalente ou de melhor qualidade);

03

2.175,00

UN

TRENA 3M Trena de 3m de comprimento, largura mínima da ﬁta da trena 10mm,
graduação da trena em mm/pol, material da caixa da trena ABS de alta resistência com
borracha termoplás ca, com sistema de trava da trena (Botão). (Produto referência:
Trena curta de aço, auto trava Vonder Plus - Equivalente ou de melhor qualidade);

03

112,59

UN

PAQUÍMETRO UNIVERSAL Paquímetro universal com capacidade de 0 a 150 mm,
graduação superior de 1/1000, graduação inferior de 0,02 mm, exa dão de 0,03 mm,
comprimento do bico 40 mm, com medidor de profundidade, cursor temperado e
impulsor fabricados em aço inoxidável, escala principal e nônio com acabamento
cromado, faces de medição lapidadas, Deslize do cursor sobre guias ressaltadas,
impedindo o desgaste da gravação, com estojo;

03

495,96

UN

CHAVE DE FENDA PHILIPS 1/8 X 4 Chave de fenda com ponta Philips 1/8 x 4, fabricada
em aço cromo vanádio, com haste temperada em toda sua extensão, cabo ergonômico e
isolante em polipropileno, com ponta fosfo zada. (Referência: gedore – equivalente ou
de melhor qualidade.)

03

20,10

UN

CHAVE DE FENDA PHILIPS 1/8 X 5 Chave de fenda com ponta Philips 1/8 x 5, fabricada
em aço cromo vanádio, com haste temperada em toda sua extensão, cabo ergonômico e
isolante em polipropileno, com ponta fosfo zada. (Referência: gedore – equivalente ou
de melhor qualidade.)

03

23,06

UN

CHAVE DE FENDA PHILIPS 1/4 X 4 Chave de fenda com ponta Philips 1/4 x 4, fabricada
em aço cromo vanádio, com haste temperada em toda sua extensão, cabo ergonômico e
isolante em polipropileno, com ponta fosfo zada. (Referência: gedore – equivalente ou
de melhor qualidade.)

03

21,33

UN

CHAVE DE FENDA PHILIPS 3/16 X 4 Chave de fenda com ponta Philips 1/4 x 4, fabricada
em aço cromo vanádio, com haste temperada em toda sua extensão, cabo ergonômico e
isolante em polipropileno, com ponta fosfo zada. (Referência: gedore – equivalente ou
de melhor qualidade.)

03

20,93

20

UN

CHAVE DE FENDA PHILIPS 3/16 X 5 Chave de fenda com ponta Philips 3/16 x 5, fabricada
em aço cromo vanádio, com haste temperada em toda sua extensão, cabo ergonômico e
isolante em polipropileno, com ponta fosfo zada. (Referência: gedore – equivalente ou
de melhor qualidade.)

03

23,87

21

UN

03

16,07

13

14

15

16

17

18

19

CHAVE DE FENDA 1/8 X 4 Chave de fenda com ponta chata 1/8 x 4, fabricada em aço
cromo vanádio, com haste temperada em toda sua extensão, cabo ergonômico e
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isolante em polipropileno, com ponta fosfo zada. (Referência: gedore – equivalente ou
de melhor qualidade.)

22

UN

CHAVE DE FENDA 1/8 X 5 Chave de fenda com ponta chata 1/8 x 5, fabricada em aço
cromo vanádio, com haste temperada em toda sua extensão, cabo ergonômico e
isolante em polipropileno, com ponta fosfo zada. (Referência: gedore – equivalente ou
de melhor qualidade.)

03

15,03

23

UN

CHAVE DE FENDA 1/4 X 4 Chave de fenda com ponta chata 1/4 x 4, fabricada em aço
cromo vanádio, com haste temperada em toda sua extensão, cabo ergonômico e
isolante em polipropileno, com ponta fosfo zada. (Referência: gedore – equivalente ou
de melhor qualidade.)

03

19,94

24

UN

CHAVE DE FENDA 1/4 X 5 Chave de fenda com ponta chata 1/4 x 5, fabricada em aço
cromo vanádio, com haste temperada em toda sua extensão, cabo ergonômico e
isolante em polipropileno, com ponta fosfo zada. (Referência: gedore – equivalente ou
de melhor qualidade.)

03

11,03

25

UN

CHAVE DE FENDA 3/16 X 4 Chave de fenda com ponta chata 3/16 x 4, fabricada em aço
cromo vanádio, com haste temperada em toda sua extensão, cabo ergonômico e
isolante em polipropileno, com ponta fosfo zada. (Referência: gedore – equivalente ou
de melhor qualidade.)

03

16,45

26

UN

CHAVE DE FENDA 3/16 X 6 Chave de fenda com ponta chata 3/16 x 6, fabricada em aço
cromo vanádio, com haste temperada em toda sua extensão, cabo ergonômico e
isolante em polipropileno, com ponta fosfo zada. (Referência: marcas gedore –
equivalente ou de melhor qualidade.)

03

14,73

27

UN

CHAVE TORX T7 Chave torx T7, fabricada em aço cromo-vanádio, acabamento
fosfo zado. (Referência: gedore – equivalente ou de melhor qualidade.)

03

25,26

28

UN

CHAVE TORX T8 Chave torx T8, fabricada em aço cromo-vanádio, acabamento
fosfo zado. (Referência: gedore – equivalente ou de melhor qualidade.)

03

25,21

29

UN

CHAVE TORX T9 Chave torx T9, fabricada em aço cromo-vanádio, acabamento
fosfo zado. (Referência: gedore – equivalente ou de melhor qualidade.)

03

24,91

30

UN

CHAVE TORX T10 Chave torx T10, fabricada em aço cromo-vanádio, acabamento
fosfo zado. (Referência: gedore – equivalente ou de melhor qualidade.)

03

23,82

31

UN

CHAVE TORX T15 Chave torx T15, fabricada em aço cromo-vanádio, acabamento
fosfo zado. (Referência: gedore – equivalente ou de melhor qualidade.)

03

32,03

32

UN

CHAVE TORX T20 Chave torx T20, fabricada em aço cromo-vanádio, acabamento
fosfo zado. (Referência: gedore – equivalente ou de melhor qualidade.)

03

32,43

33

UN

CHAVE TORX T25 Chave torx T25, fabricada em aço cromo-vanádio, acabamento
fosfo zado. (Referência: gedore – equivalente ou de melhor qualidade.)

03

32,97

34

UN

CHAVE AJUSTÁVEL 10” Chave Ajustável Fosfa zada 10". Composição: Aço carbono.
(Produto referência: vonder - Equivalente ou de melhor qualidade;)

02

102,34

35

UN

ALICATE DE BICO CHATO 8" Alicate de bico chato 8” em aço cromo vanádio, com cabo
an derrapante (ranhurado) com abas protetoras. (Produto referência: vonder Equivalente ou de melhor qualidade);

02

98,31

36

UN

ALICATE DE CORTE 8” Alicate de corte de 8", em aço cromo vanádio, com cabo
an derrapante (ranhurado) com abas protetoras. (Produto referência: vonder Equivalente ou de melhor qualidade);

02

164,15

37

UN

ALICATE UNIVERSAL 8" Alicate universal 8", em aço cromo vanádio, com cabo
an derrapante (ranhurado) com abas protetoras. (Produto referência: vonder Equivalente ou de melhor qualidade);

02

90,93

38

UN

ALICATE DE PRESSÃO 10" Alicate de pressão 10” mordente curvo, em aço cromo
vanádio. (Produto referência: vonder - Equivalente ou de melhor qualidade);

02

101,82

39

UN

MARTELO DE BORRACHA 50mm Martelo de borracha, Cabo Fibra de Vidro, Cabo: 30cm,
Cabeça 50mm;

01

29,49

40

UN

MARTELO BORRACHA 40mm Martelo de borracha, Cabo Fibra de Vidro, Cabo: 30cm,
Cabeça 40mm;

01

17,12

41

UN

01

28,56

MARTELO BOLA Martelo bola 300g, Cabeça forjada em Aço Vanadium e fosfa zado,
extremidades são lixadas e tratadas termicamente, Cabo em ﬁbra de vidro de alta
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resistência, empunhadura de borracha, peso da cabeça 300g, Comprimento total
máximo 350mm;

42

UN

TORNO DE BANCADA Nº 4 Torno (morsa) de bancada de 4” com as seguintes
especiﬁcações mínimas: Fabricada em Ferro fundido; Possibilidade de ﬁxar a base
diretamente à super cie da mesa de trabalho; Base giratória; Rosca do fuso fabricada
por laminação; Cabo reves do com cromo; Abertura do mordente de 4´ (100 mm);
Largura do mordente: 4´.

43

UN

MALETA PARA AS FERRAMENTAS Maleta para ferramentas, largura 460mm, altura
340mm, caracterís cas adicionais com divisão/interior emborrachado (Produto
referência: Maleta Vonder MFV 180 - Equivalente ou de melhor qualidade);

01

133,21

03

1.097,85

VALOR TOTAL DO GRUPO 2 (EXCLUSIVA PARA ME E EPP)

44

UN

ABAFADOR ELETRÔNICO DE RUÍDO AURICULAR Abafador eletrônico, limita ruídos altos
de até 82db e ampliﬁca sons suaves de até 19db. Excelente para uso em instruções de
ro, pois reduz o ruído no momento do disparo e após permite escutar uma pessoa
falando normalmente, não sendo necessário re rá-lo todo o momento. U liza 4 pilhas
AAA. (Produto referência: Abafador eletrônico Peltor Tac cal 6S - Equivalente ou de
melhor qualidade)

06

2.340,00

UN

ABAFADOR RUÍDO AURICULAR Abafador de ruído 29 db, po concha, altura das conchas
regulável, haste larga acolchoada, almofadas externas e subs tuíveis alto desempenho,
com haste em aço mola inoxidável. (Produto referência: modelo X5A (over-the-head
sobre a cabeça) - Equivalente ou de melhor qualidade).

06

401,27

03

45

R$ 5.046,50

VALOR TOTAL DO GRUPO 3 (EXCLUSIVA PARA ME E EPP)

-

-

46

47

R$ 2.741,27

UN

FONE DE OUVIDO COM CANCELAMENTO DE RUÍDO Headphone com Impedância A vo
150 Ω / Passivo 45 Ω; Princípio transdutor (microfone) dinâmico fechado; Frequência de
RESPOSTA 17 - 23000 Hz; Nível de pressão sonora (SPL) 109 dB (1kHz/1Vrms); THD,
distorção harmônica total de <0.5% (1kHz/100dB); Acoplamento de ouvido Circumaural;
Cabo de conexão cabo com controle remoto; Extensão de cabo 1.4 m; Peso 225 g;
Tempo de carga 3 horas (carga total); Tempo de operação Até 50 horas; Noise
cancella on NoiseGardTM - cancelamento a vo de ruídos. (Referência Sennheiser PXC
480, similar equivalente ou de qualidade comprovadamente igual ou superior).

03

1.974,72

UN

BALANÇA PARA GATILHO ELETRÔNICO DIGITAL Calibrador de ga lho, digital, display LCD,
afere até 5,0 kg (mínimo), alimentação a bateria 9v, universal para diversos armamentos.
(Produto referência: Electronic Digital Trigger Pull Gauge - Lyman - Equivalente ou de
melhor qualidade)

03

3.397,50

03

2.154,44

-

48

UN

MARTELO DE INÉRCIA Martelo de inércia com dois adaptadores que se ajustam a
maioria dos calibres. Trabalha com uma ampla gama de cartuchos. Cabeça de plás co
extra duro e resistente. Haste de alumínio, Cabo anatômico, confortável e
emborrachado. (Produto referência: Lyman- Equivalente ou de melhor qualidade)

-

49

UN

MANTA DE BORRACHA Manta de borracha de dureza 50/60 shore A com 25mm de
espessura (norma do exército brasileiro NEB-267ª) com 1m² de comprimento x largura.

02

440,00

50

CX

LUVAS. Luvas de procedimento M: Luvas de procedimentos em látex natural,
ambidestra, resistente, com tensão de ruptura mínima, atendendo ao padrão AQL 1,5,
totalmente impermeável à água e outros ﬂuídos, caixa com 100 unidades.

12

360,00

51

CX

MÁSCARA DE PROTEÇÃO Máscara tripla proteção: Máscara descartável de TNT
polie leno com elás co, pacote com 100 unidades

03

75,00

52

CX

TOUCA Touca descartável sanfonada confeccionada em TNT (100 polipropileno atóxico)
cor branca - Tam. único (pct com 100 unidades)

03

28,65

53

UN

ÓCULOS DE PROTEÇÃO Óculos de proteção com armação e visor confeccionados em
policarbonato, lentes incolores, com proteção UV, tratamento an embaçante e contra
riscos e arranhões.

12

510,20

04

VALOR TOTAL DO GRUPO 4 (EXCLUSIVA ME E EPP)

R$ 973,85

-

54

UN

ALGODÃO Algodão hidróﬁlo, homogêneo, isento de impurezas, macio, inodoro, na cor
branca, em mantas uniformes e con nuas com espessura de 1,5cm, envolvidas em papel
apropriado no formato de rolo.

60

754,20

-

55

UN

FORMULÁRIO PARA LAUDO PERICIAL. Especiﬁcações - papel tamanho A4 (210x297mm);
75g/m²; cor branca; com impressão oﬀset no cabeçalho e na borda do lado direito;
conforme modelo abaixo:

5000

593,33
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Grupo

Item

Unid.

Descrição

Qtde

Vlr. Total R$

-

56

UN

LICENÇA ADOBE AUDITION CC Licença de uso do so ware Adobe Audi on CC com
atualização por 36 meses.

05

8.688,30

Grupo 12 - ITENS 57 a 61 - ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS ENVELOPES DE SEGURANÇA
DIMENSÕES DO ENVELOPE
MODELO A: 201 x 280 mm;
MODELO B: 265 x 360 mm;
MODELO C: 325 x 410 mm;
MODELO D: 422 x 625 mm;
MODELO E: 422 x 1310 mm;
MODELO F: 183 x 266 mm.
CARACTERÍSTICAS GERAIS: Envelope plás co reu lizável com fechamento por fecho de segurança (mecânico) com terminal para uso de lacre. O fecho
de segurança e o terminal devem ser fabricados em polie leno ou polipropileno, cons tuídos de pinos de um lado, e do outro, ori cios/capsulas para
o encaixe dos pinos e régua deslizante para travamento que contenha o terminal para o lacre. O sistema de fechamento e os materiais dos quais são
construídos os envelopes enquadrados nesta categoria devem evidenciar e/ou impedir qualquer po de violação, seja por cola, calor, gás “freon”,
umidade ou qualquer outro método. (Produto referência: Marca ELC, modelo STARLOCK PLUS- Equivalente ou de melhor qualidade).
CARACTERÍSTICAS DO FILME: Tipo: Filme termoplás co de polie leno ou polipropileno coextrusado de três camadas cons tuídas de polie leno de
alta densidade, linear de baixa densidade e de baixa densidade, semirrígido.
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Cor do Filme: transparente de forma a permi r visualização do conteúdo.
Densidade Média: 1.0 ± 0,02 g/cm3 (atendido o peso mínimo do envelope).
Espessura (por parede): mínima 0,100 e máxima 0,150 mm.
Rigidez: Adequada ao tratamento automá co e ao manuseio.
Acabamento Superﬁcial: Baixo brilho de forma a não diﬁcultar a leitura do texto do envelope, devido à incidência de luz.
CODIFICAÇÃO: Alfanumérica com até 10 (dez) caracteres, sem repe ção dentre aqueles de um mesmo modelo (modelos A, B, C e D), sendo o primeiro
caractere composto por uma letra correspondente ao respec vo modelo de embalagem (A, B, C ou D), seguido dois caracteres referentes ao ano de
fabricação da embalagem e de sete caracteres numéricos aleatórios, impressos na cor preta, no qual cada caractere deverá apresentar tamanho
mínimo de um milímetro de largura por dois milímetros de altura. A codiﬁcação numérica também deverá ser impressa em código de barras (128C)
correspondente, posicionado acima da mesma. No Modelo E, a codiﬁcação será gravada no corpo do envelope em até sete caracteres, sendo o
primeiro caractere a letra “E” (modelo do envelope) seguido dois caracteres referentes ao ano de fabricação da embalagem de quatro caracteres
numéricos aleatórios, pelo processo de hot stamp na cor preta (sem código de barras), no qual cada caractere deverá apresentar tamanho mínimo de
um milímetro de largura por dois milímetros de altura.
IMPRESSÃO:
Anverso: Brasão da POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, texto, campos e traços (conforme item 0 deste Anexo).
Tinta Fosca: Nos campos de preenchimento de dados deverá ser aplicada nta fosca branca de excelente qualidade, impregnada com sílica e com
concentração baixa de verniz para rápida absorção, que permita a escrita com caneta esferográﬁca sem formar borrões, para garan r perfeita
legibilidade até chegar ao des no ﬁnal. A nta a ser u lizada deverá ser garan da contra apagamento dos dados.
Cor: A cor da(s) nta(s) u lizada(s) nos campos de dados poderá ser branca ou cinza pálido, desde que não prejudique o entendimento da impressão.
Nome do Fabricante/Fornecedor: Deverá ser impresso no local indicado na arte, nome de fantasia ou logomarca.
Mês/Ano de Fornecimento: Deverá ser impresso, no local indicado na arte, o mês e o ano de fabricação, no formato conforme exemplo: (01/17).
FECHAMENTO DE CONSTRUÇÃO: Tipo: Através de termossoldagem do po POUCH para os modelos A, B e C e solda beira ao fundo para os modelos D
e E. O processo de soldagem deverá garan r a qualidade e segurança do fechamento, caracterizando qualquer tenta va de violação pela solda.
Largura da faixa de solda: Tipo POUCH 8 ± 3 mm e Beira ao fundo: 3 ± 2 mm.
FECHAMENTO DO ENVELOPE: O fechamento do envelope deverá ser mecânico, ou seja, sem u lização de adesivos e apresentar caracterís cas de
segurança, conforme abaixo:
Caracterís cas do Fecho: fechamento por fecho de segurança (mecânico) com terminal para uso de lacre. O fecho de segurança e o terminal devem
ser fabricados em polie leno ou polipropileno, cons tuídos de pinos de um lado, e do outro, ori cios/capsulas para o encaixe dos pinos e régua
deslizante para travamento que contenha o terminal para o lacre. O fecho plás co deverá ser soldado nas laterais de abertura do envelope. O método
de fechamento deverá apresentar caracterís cas tais que não possibilitem a violação e/ou abertura do envelope, a ﬁm de conferir padrão excelente
de segurança. O fecho deverá apresentar ves gios aparentes, que caracterizem inequivocamente a intenção e/ou tenta va de abertura e/ou
manuseio não autorizado, em condições de temperatura de 20°C nega vos (aplicação de freon ou equivalente) até 70°C posi vos (secadores de
cabelo, vapor quente ou armazenamento prolongado).
CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARES:
Filme: Será isento de dobras, rugas, furos, bolhas e quaisquer outros defeitos que prejudiquem sua aparência ou tornem imprópria sua u lização.
Impressão: Deverá apresentar ﬁdelidade com as artes, uniformidade de nuança de cor e ser isenta de falhas, manchas ou outros defeitos que
prejudiquem a u lização e apresentação do envelope.
GARANTIA:
A contratada deverá apresentar garan a de 180 (cento e oitenta) dias a contar da aceitação do material entregue a contratante.
EMBALAGEM:
Básica: Pacote em ﬁlme plás co, que garanta a integridade dos envelopes durante o manuseio, transporte e armazenagem, contendo 20 (vinte)
envelopes ﬁxados em tubetes para proteção dos pinos de lacração.
Despacho: caixa de papelão ondulado de parede dupla contendo:
Modelo A: 5 sacos com 20 unidades totalizando 100 envelopes.
Modelo B: 5 sacos com 20 unidades totalizando 100 envelopes.
Modelo C: 5 sacos com 20 unidades totalizando 100 envelopes.
Modelo D: 2 sacos com 20 unidades totalizando 40 envelopes.
Modelo E: 1 sacos com 20 unidades totalizando 20 envelopes.
Modelo F: 5 sacos com 20 unidades totalizando 100 envelopes.
ROTULAGEM:
Embalagem Básica: As caixas deverão ser rotuladas com as seguintes indicações: • Nome padronizado do produto. • Código do produto, quando
houver. • Quan dade de envelopes acondicionados. Embalagem de Despacho: As caixas deverão ser rotuladas com as seguintes indicações: • Nome e
endereço do contratante. • Número Empenho/Pedido. • Nome do produto. • Código do produto, quando houver. • Quan dade de envelopes
acondicionados. • Número da caixa (Ex.: 01/05 – 05/05) • Mês/Ano de fabricação.
ARTES:
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Grupo 12 - ITEM 62 - ESPEIFICAÇÃO DETALHADA SELO (LACRE) DE SEGURANÇA
SELO (LACRE) DE SEGURANÇA
CARACTERÍSTICAS GERAIS: Lacre plás co, numerado com disposi vo de fechamento composto por um pino e cápsula fechada. Este pino, ao ser
inserido através do ori cio da régua deslizante do envelope e encaixado à cápsula do lacre, impossibilita a abertura do envelope sem deixar sinais
claros de violação. (Produto referência: Marca ELC, modelo NEW LOCK - Equivalente ou de melhor qualidade). CARACTERÍSTICAS DO LACRE: Ser de
fácil manuseio, envolvendo no máximo três etapas para o fechamento. Não poderá permi r sua reu lização. Autoclavável, ou seja, deverá possuir
todos os disposi vos necessários para fechar o envelope sem auxílio de ferramentas, de forma que sua violação inu lize o lacre. Deverá possuir
disposi vo que impeça a introdução ou garanta o travamento. Cor: vermelho ou azul. CODIFICAÇÃO: Sequência alfanumérica de 7 dígitos numéricos,
gravados de forma indelével a laser. Cada dígito deve ter altura mínima de 1 mm e os sete, somados, devem possuir pelo menos 11 mm de largura;
GARANTIA: A contratada deverá apresentar garan a de 180 (cento e oitenta) dias a contar da aceitação do material entregue a contratante.
EMBALAGEM: Básica: fornecidos em cartelas de 25 unidades interligadas para facilitar o manuseio, inseridas em saco plás co, que garanta a
integridade dos lacres durante o manuseio, transporte e armazenagem. Despacho: caixa de papelão ondulado de parede dupla, contendo 5
embalagens básicas, totalizando 5.000 unidades. ROTULAGEM: Embalagem Básica: os sacos deverão ser rotulados com as seguintes indicações: •
Nome padronizado do produto. • Nome do fornecedor. • Código do produto, quando houver. • Quan dade de lacres acondicionados. Embalagem de
Despacho: As caixas deverão ser rotuladas com as seguintes indicações: • Nome e endereço do contratante. • Número Empenho/Pedido. • Nome do
produto. • Código do produto, quando houver. • Quan dade de envelopes acondicionados. • Número da caixa (Ex.: 01/05 – 05/05) • Mês/Ano de
fabricação.
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Item

Unid.

Descrição

Qtde

Vlr. Total R$

57

UN

ENVELOPE PLÁSTICO DE SEGURANÇA MODELO A Marca ELC, modelo STARLOCK PLUS Tamanho 201 x 280 mm.

100

562,00

58

UN

ENVELOPE PLÁSTICO DE SEGURANÇA MODELO B Marca ELC, modelo STARLOCK PLUS Tamanho 265 x 380 mm.

100

777,00

59

UN

ENVELOPE PLÁSTICO DE SEGURANÇA MODELO C Marca ELC, modelo STARLOCK PLUS Tamanho 325 x 410 mm.

100

904,00

60

UN

ENVELOPE PLÁSTICO DE SEGURANÇA MODELO D Marca ELC, modelo STARLOCK PLUS Tamanho 422 x 625 mm.

100

1.045,00

61

UN

ENVELOPE PLÁSTICO DE SEGURANÇA MODELO E Marca ELC, modelo STARLOCK PLUS Tamanho 422 x 1310 mm.

20

454,80

62

UN

SELO DE SEGURANÇA PLÁSTICO DESCARTÁVEL, marca ELC, modelo Newlock.

1000

270,00

5

VALOR TOTAL DO GRUPO 5 (EXCLUSIVA ME E EPP)

-

63

R$ 4.012,80

UN

SUPORTE SIRCHSTAND PARA FOTOGRAFIAS FORENSES (PHTMX01) Conteúdo do
PHTMX01: Base: 48,89 cm (19,25") de largura x 45,73 cm (18") de profundidade; Aço
reves do com pó preto fosco; Grade impressa a laser de 28 cm x 30 cm Coluna: 91,5
cm (36”) de altura (faixa de operação de 7,6 cm a 76 cm [3” a 30”] acima da base);
Mola de aço deslizante com liberação de disparo; Régua (polegadas e cm) Luzes
forenses 2 - LED branco de 55K, alumínio anodizado preto 2 - LED UV de 395 nm,
alumínio anodizado preto 2 - LED de 455 nm, alumínio anodizado preto Braços
ﬂexíveis: 4 - braços de aço ﬂexíveis forrados com vinil, com C-clips, para montar na
mesa 2 - braços de aço ﬂexíveis forrados com vinil, com C-clips, acoplados ao suporte
da câmera Peso: 9,979 kg (22 lb)

01

19.897,99

ESTEREOSCÓPIO Estereomicroscópio marca Leica, modelo S6 D, procedência Suíça,
para trabalhos de ro na, ensino e pesquisa, com fator de aumento – “Zoom” de 6.3:1,
permi ndo aumentos de 6.3x a 40x com distância de trabalho de 110mm e campo de
visão de 5.8 a 36.5 mm. Porta-óp ca com resolução máxima de 432 Lp/mm, tubo
trinocular integrado com ângulo de observação de 38o, distância interpupilar ajustável
entre 55mm e 77mm e saida ver cal com divisor de raios (0/100%) para ́ adaptação de
sistemas de fotomicrograﬁa ou video. Par ́ de oculares de grande campo de 10x/23
mm, sendo uma delas focável permi ndo a inserção de re culos. Par de ́ oculares de
grande campo de 20x/12mm, sendo uma delas focável permi ndo a inserçao de
re culos. Coluna ́ perﬁlada de 230 mm, com comando de focalização macromé trico
coaxial e bilateral equipada com iluminadores integrados para luz incidente e
transmi da através de LED, oferecendo iluminação homogênea po luz do dia 6.500 o
K. Vida ú l da iluminação LED de aproximadamente 25.000 horas e comandos ligadesliga independentes com ajuste da intensidade luminosa. Suporte para ﬁxação do
conjunto porta-óp ca. Base retangular equipada com placa central circular
transparente para iluminação transmi da. Fonte de alimentação integrada e automá
ca - 100V à 240V/50- 60Hz. Capa de proteção e manual de instruções. (Produto de
referência Equivalente ou de melhor qualidade).

01

159.136,67

06

49.794,00

-

64

UN

6

65

UN

CÂMERA DIGITAL Câmera digital reﬂex de lente única (DSLR) 35mm Full frame com
Lente obje va zoom 24-120mm f/4, Lente obje va prime Macro todos para câmera
fotográﬁca DSLR 35mm Full Frame e Flash dedicado TTL para câmera fotográﬁca DSLR.
Descrição Complementar: CÂMERA DSLR de lentes intercambiáveis; Corpo de anatomia
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robusta e resistente à água; Sensor de imagem do po CMOS de 20 MP ou superior;
Encaixe da lente po baioneta sem adaptador; Formato da imagem de
aproximadamente 36mm x 24mm (Full Frame 35mm). Gravação de vídeos em Full HD
(1080 pixels) ou superior; Modo de disparo con nuo de 5 quadros por segUNo ou
superior; Presença de motor de foco; Regulação de velocidade e abertura em controles
externos independentes; Presença de sistema de redução de poeira através da limpeza
do sensor de imagem. Formatos de arquivo das imagens: JPEG (com diferentes
tamanhos); RAW e RAW + JPEG; Mídia de armazenamento: SD, SDHC, SDXC,
compar mento para cartão: 2 Secure Digital (SD); Visor de pentaprisma ao nível dos
olhos, com cobertura de quadro 100% na horizontal e aproximadamente 100% na
ver cal com ajuste de dioptria; Velocidade do obturador 1/4000 a 30seg, ou menor;
Velocidade de sincronismo do ﬂash até 1/250s para ﬂash dedicado, ou menor;
Sensibilidade ISO padrão de 100 a 12.800 ou superior; Presença de foco manual (MF);
Controles de Flash TTL; Conﬁgurações de balanço de branco: automá co, programação
da temperatura de cor (2500K–10000K), nublado, luz solar direta, ﬂash, ﬂuorescente (7
pos), incandescente, préajuste manual, sombra; Tela com diagonal de 3 (três)
polegadas ou superior; Cor predominantemente preta; Garan a mínima 1 ano; Inclui
carregador, bateria, cabo de transmissão, bateria adicional de fábrica, dois cartões de
memória SD, de no mínimo 16GB (cada) com velocidade mínima de 15MB/s (classe 10)
e bolsa ou case de transporte da câmera e seus acessórios, acolchoada, com alça,
impermeável; Cor predominantemente preta. (Produto referência: NIKON D750Equivalente ou de melhor qualidade)

UN

LENTE 24-120mm Lente obje va zoom 24-120mm f/4 em todo range; Formato 35mm,
Full Frame; Encaixe baioneta sem adaptador; Estabilizador de imagem; Motor de autofoco embu do; Foco interno; Modo de foco Automá co e Manual; Aceita Filtro Tipo
Rosqueável; Para-sol; Peso (aprox.) 700g; Filtro Polarizador; Filtro de suavização de
foco; Filtro UV (Ultravioleta); Filtro Ir (Infravermelho); Filtro de densidade neutra;
Tampa frontal e traseira da lente; Capa traseira de lente; Estojo de transporte; Cor
predominantemente preta; Garan a mínima de 01 (um) ano. (Produto referência: AF-S
NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR - Equivalente ou de melhor qualidade)

06

19.194,00

UN

LENTE 105mm Lente obje va prime (ﬁxa) com função Macro, distancia focal de 105mm
f/2.8; Abertura máxima f/2.8 e Abertura mínima f/32; Formato 35mm Full Frame;
Ângulo máximo de visão (formato 35mm Full Frame) 23°20' (aprox.); Encaixe baioneta
sem adaptador; Estabilizador de imagem; Motor de auto-foco embu do; Foco interno;
Modo de foco Automá co e Manual; Relação De Ampliação De 1:1; Aceita Filtro Tipo
Rosqueável; Parasol; Peso (aprox.) 800g; Filtro Polarizador; Filtro de suavização de foco;
Filtro UV (Ultravioleta); Filtro Ir (Infravermelho); Filtro de densidade neutra; Tampa
frontal e traseira da lente; Capa traseira de lente; Estojo de transporte; Cor
predominantemente preta; Garan a mínima de 01 (um) ano. (Produto referência:
Nikon AF-S FX Micro NIKKOR 105mm f/2.8G IF-ED VR - Equivalente ou de melhor
qualidade)

06

26.858,00

UN

FLASH Flash dedicado de Montagem em sapata; Flash dedicado para câmera DSLR
digital; Número Guia: 28m (em ISO 100, posição da cabeça de zoom a 35 mm, no
formato Full frame, iluminação padrão, 20°C) ou superior a 39m (em ISO 200, posição
da cabeça de zoom a 35 mm, no formato Full Frame, iluminação padrão, 20°C) ou
superior; Função de "stand-by" (espera); Controle de Exposição do Flash: Flash manual
com prioridade de distância Flash de Preenchimento com Compensação TTL; Padrão de
Iluminação: O ângulo da luz é ajustado automa camente à área de imagem da câmera
nos formatos Full Frame e Crop; Função de Reba mento (Girar): A cabeça do ﬂash gira
horizontalmente 180° (aprox.) para a esquerda e para a direita; Função de Reba mento
(Inclinar) a cabeça do ﬂash se inclina para baixo ou para cima; Peso (aproximado, sem
baterias) 400g; Cor predominantemente preta; Garan a mínima de 1 ano. (Produto
referência: NIKON SB-700 - Equivalente ou de melhor qualidade)

06

7.800,00

69

UN

TRIPÉ COM CABEÇA PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA DSLR Tripé com cabeça para câmera
fotográﬁca DSLR com Carga máxima suportada de 5kg ou superior; Material de
Alumínio; Altura Máxima (aprox.) 160cm (com coluna central erguida) e 137cm (com
coluna central recolhida); Altura Mínima (aprox.) 30,5cm e de 59,5cm (com pernas
recolhidas em posição de transporte); Número de seções das pernas 03 (três); Com
abertura independente das pernas; Ângulos de abertura das pernas (aprox.) 25º, 46º,
66º e 88°; Sistema de encaixe da cabeça em rosca (3/8"); Peso (aprox.) 2 kg; Cor
predominantemente preta; Garan a mínima 1 ano; CABEÇA manufaturada em material
polímero; Carga suportada (aprox.) 4 kg; Inclinação ( lt) (aprox.) Frontal: -30° / 90°,
Lateral: -30° / 90°; Faixa de giro (pan) de 360°; Com engate -rápido; Bolha niveladora ;
Tamanho da rosca 3/8” (rosca fêmea inferior para encaixe no tripé); Rosca de 1/4”
(rosca superior para encaixe na câmera); Altura (aprox.) 11 cm; Peso (aprox.) 700g; Cor
predominantemente preta; Garan a mínima 1 ano. (Produto referência: Tripé
Manfro o 290 Xtra com cabeça Manfro o MH804 -3W (KIT MK290XTA3 -3W) Equivalente ou de melhor qualidade)

02

2.839,00

70

UN

02

500,00

66

67

68

MONOPÉ PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA DSLR Monopé para câmera fotográﬁca DSLR:
Material Alumínio; Peso Suportado 3kg ou superior; Altura Máxima 155cm ou superior;
Altura Mínima (Retraído) 50cm (aprox.); Número de Travas 3 ou 4; Número de
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Segmentos 4; Tamanho da Rosca para câmera 1/4"; Peso Aproximado 390g (aprox.);
Alça de Pulso; Cor predominantemente preta; Garan a mínima de 6 meses. (Produto
referência: Monopé Compacto Manfro o MMCOMPACTADV - Equivalente ou de
melhor qualidade)
VALOR TOTAL DO GRUPO 6 (AMPLA CONCORRÊNCIA)

R$ 106.985,00

71

Kit

KIT CARREGADOR DE PILHA AA Kit contendo: 02 (duas) unidades de carregadores para
4 pilhas tamanho AA de 2500mAh;. (Produto referência: Carregador Sony BCG
-34HH4GN - Equivalente ou de melhor qualidade)

03

365,51

72

Kit

PILHAS RECARREGÁVEIS 24 (vinte e quatro) unidades de pilhas AA recarregáveis.
(Produto referência: Pilhas AA Recarregável Sony 2500mAh - Equivalente ou de melhor
qualidade)

03

221,97

7

VALOR TOTAL DO GRUPO 7 (EXCLUSIVA PARA ME E EPP)
8

R$ 587,48

73

UN

LIVRO: ACIDENTES DE TRÂNSITO – ANÁLISE DA PROVA PERICIAL Editora: Millennium,
Autor: Ranvier Feitosa Aragão, 6ª Edição, Ano: 2016. I.S.B.N: 978 -85 -7625 -333 - 4

01

185,23

74

UN

LIVRO: ANÁLISE FORENSE DE DOCUMENTOS – INSTRUMENTOS DE ESCRITA MANUAL E
SUAS TINTAS Editora: Millennium, Autor: Magdalena Ezcurra Gondra – Goyo R.
Grávalos, 1ª Edição, Ano 2012. I.S.B.N: 978 -85 - 7625 -253 - 5

01

76,55

75

UN

LIVRO: ANÁLISE GRAFOSCÓPICA DE ASSINATURAS Editora: Millennium, Autor: Samuel
Feuerhamel, 1ª Edição, Ano 2017. I.S.B.N: 978 -85 -7625 -351 - 8

01

92,97

76

UN

LIVRO: ARMAS TAURUS – UMA GARANTIA DE SEGURANÇA Editora: Millennium, Autor:
Domingos Tocche o – João Alberto Weingaertner, 6ª Edição, Ano 2017. I.S.B.N: 97885-7625-353-2

01

88,65

77

UN

LIVRO: CIÊNCIAS FORESENSES – UMA INTRODUÇÃO ÀS PRINCIPAIS ÁREAS DA
CRIMINALÍSTICA MODERNA Editora: Millennium, Autor: Jesus Antonio Velho – Gustavo
Caminoto Geiser – Alberi Espindula, 3ª Edição, Ano 1978. I.S.B.N: 978-85-7625-347-1

01

273,70

78

UN

LIVRO: CRIMINALÍSTICA: PROCEDIMENTOS E METODOLOGIA Editora: Millennium,
Autor: Domingos Tocche o – Alberi Espindula, 3ª Edição, Ano 2016. I.S.B.N: 978-857625- 321-1

01

146,77

79

UN

LIVRO: DATILOSCOPIA E REVELAÇÃO DE IMPRESSÕES DIGITAIS Editora: Millennium,
Autor: Adriano Figini, 1ª Edição, Ano 2012. I.S.B.N: 978-85-7625-262-7

01

94,23

80

UN

LIVRO: DOCUMENTOSCOPIA Editora: Millennium, Autor: Lamar ne Bizzaro Mendes, 4ª
Edição, Ano 2015. I.S.B.N: 978-85-7625-317-4

01

103,80

81

UN

LIVRO: ENTOMOLOGIA FORENSE – QUANDO OS INSETOS SÃO VESTÍGIOS Editora:
Millennium, Autor: Janyra Oliveira Costa, 3ª Edição, Ano 2011. I.S.B.N: 978-85-7625227-6

01

132,20

82

UN

LIVRO: IDENTIFICAÇÃO HUMANA – IDENTIFICAÇÃO MÉDICO LEGAL, PERÍCIAS
ODONTOLÓGICAS, IDENTIFICAÇÃO HUMANA PELO DNA Editora: Millennium, Autor:
Luiz Fernando Jobim – Luiz Renato da Silveira Costa – Moacyr da Silva, 3ª Edição, Ano
2012. I.S.B.N: 978-85-7625-254-2

01

89,70

83

UN

LIVRO: INSETOS “PERITOS” – A ENTOMOLOGIA FORENSE NO BRASIL Editora:
Millennium, Autor: Janyra Oliveira Costa, 1ª Edição, Ano 2013. I.S.B.N: 978-85-7625285-6

01

143,70

84

UN

LIVRO: INVESTIGAÇÃO PERICIAL EM LOCAIS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO Editora:
Millennium, Autor: Ranvier Feitosa Aragão, 1ª Edição, Ano 2015. I.S.B.N: 978-85-7625330-3

01

61,50

85

UN

LIVRO: LOCAIS DE CRIME – DOS VESTÍGIOS À DINÂMICA CRIMINOSA Editora:
Millennium, Autor: Jesus Antonio Velho – Karina Alves Costa – Clayton Tadeu Mota
Damasceno, 1ª Edição, Ano 2013. I.S.B.N: 978-85-7625-294-8

01

219,00

86

UN

LIVRO: MANUAL DE ATENDIMENTO A LOCAIS DE MORTE VIOLENTA: INVESTIGAÇÃO
PERICIAL E POLICIAL Editora: Millennium, Autor: Amilcar da Serra Silva Neto – Alberi
Espindula, 2ª Edição, Ano 2016. I.S.B.N: 978-85- 7625-346-4

01

315,08

87

UN

LIVRO: MANUAL DE PERÍCIAS EM ACIDENTES DE TRÂNSITO Editora: Millennium, Autor:
Lino Leite de Almeida, 2ª Edição, Ano 2015. I.S.B.N: 978-85-7625-315-0

01

141,85

88

UN

01

85,00

LIVRO: METODOLOGIA CIENTÍFICA EM PERÍCIA CRIMINAL Editora: Millennium, Autor:
Albani Borges dos Reis, 3ª Edição, Ano 2016. I.S.B.N: 978-85-7625-334-1
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89

UN

LIVRO: PAPILOSCOPIA – CERTEZA OU DÚVIDA? APOLOGIA À MICROPAPILOSCOPIA
Editora: Millennium, Autor: Samuel Alfonso Delgado Caballero, 1ª Edição, Ano 2012.
I.S.B.N: 978-85-7625- 251-1

01

90,50

90

UN

LIVRO: PERÍCIA AMBIENTAL CRIMINAL Editora: Millennium, Autor: Domingos Tocche o,
3ª Edição, Ano 2014. I.S.B.N: 978-85-7625-302-0

01

147,13

91

UN

LIVRO: PERÍCIA CRIMINAL E CÍVEL UMA VISÃO GERAL PARA PERITOS E USUÁRIOS DE
PERÍCIA Editora: Millennium, Autor: Alberi Espindula, 4ª Edição, Ano 2013. I.S.B.N: 97885-7625-287-0

01

140,50

92

UN

LIVRO: PERÍCIA MÉDICO-LEGAL- APLICADA À ÁREA CRIMINAL Editora: Millennium,
Autor: Luís Renato da Silveira Costa – Bruno Miranda Costa, 2ª Edição, Ano 12015.
I.S.B.N: 978-85-7625-307-5

01

139,38

93

UN

LIVRO: PERÍCIAS EM AUDÍOS E IMAGENS FORESENSES Editora: Millennium, Autor: Joel
Ribeiro Fernandes, 1ª Edição, Ano 2014. I.S.B.N: 978-85-7625-291-7

01

78,40

94

UN

LIVRO: QUÍMICA FORENSE – AMPLICANDO O HORIZONTE DA PERÍCIA – VOLUME II
Editora: Millennium, Autor: Regina do Carmo Pestana de Oliveira Branco, 1ª Edição,
Ano 2012. I.S.B.N: 978-85- 7625-252-8

01

75,60

95

UN

LIVRO: QUÍMICA FORENSE – SOB OLHARES ELETRÔNICOS – VOLUME I Editora:
Millennium, Autor: Regina do Carmo Pestana de Oliveuira Branco, 2ª Edição, Ano 2013.
I.S.B.N: 978-85- 7625-277-1

01

100,70

96

UN

LIVRO: RETRATO FALADO E DESENHO PARA CRIMINALÍSTICA Editora: Millennium,
Autor: Albani Borges dos Reis, 2ª Edição, Ano 2013. I.S.B.N: 978-85-7625-289-4

01

58,35

97

UN

LIVRO: TOXICOLOGIA FORENSE – TEORIA E PRÁTICA Editora: Millennium, Autor: Marcos
Passagli, 5ª Edição, Ano 2013. I.S.B.N: 978-85-7625-297-9

01

170,00

98

UN

LIVRO: TRATADO DE COMPUTAÇÃO FORENSE Editora: Millennium, Autor: Jesus Antonio
Velho, 1ª Edição, Ano 2016. I.S.B.N: 978-85-7625-335-8

01

227,50

99

UN

LIVRO: BALÍSTICA FORENSE – ASPECTOS TÉCNICOS E JURÍDICOS Editora: Millennium,
Autor: Domingos Tocche o, 9ª Edição, Ano 2016. I.S.B.N: 978-85-7625-332-7

01

146,00

100

UN

LIVRO: DINÂMICA DOS ACIDENTES DE TRÂNSITO – ANÁLISES, RECONSTRUÇÕES E
PREVENÇÃO Editora: Millennium, Autor: Oswaldo Negrini Neto – Rodrigo Kleinubing, 4ª
Edição, Ano 2012. I.S.B.N: 978- 85-7625-256-6

01

119,00

101

UN

LIVRO: DOCUMENTOSCOPIA – ASPECTOS CIENTÍFICOS TÉCNICOS E JURÍDICOS Editora:
Millennium, Autor: Erick Simões da Camara e Silva – Samuel Feuerhamel, 1ª Edição,
Ano 2014. I.S.B.N: 978-85-7625-292-4

01

221,40

102

UN

LIVRO: FALSIDADE DOCUMENTAL Editora: Millennium, Autor: Sylvio do Amaral, 4ª
Edição, Ano 2000. I.S.B.N: 85-86833-16-9

01

55,00

103

UN

LIVRO: FONÉTICA FORENSE Editora: Millennium, Autor: Antonio César Morant Braid, 2ª
Edição, Ano 2004. I.S.B.N: 85-86833-91-6

01

35,00

104

UN

LIVRO: FUNDAMENTOS DE QUÍMICA FORENSE – UMA ANÁLISE PRÁTICA DA QUÍMICA
QUE SOLUCIONA CRIMES Editora: Millennium, Autor: Aline Thais Bruni, Jesus Antônio
Velho, Marcelo Firmino de Oliveira, 1ª Edição, Ano 2012. I.S.B.N: 978-85-7625-274-0

01

198,00

105

UN

LIVRO: INCÊNDIOS E EXPLOSIVOS – UMA INTRODUÇÃO À ENGENHARIA FORENSE
Editora: Millennium, Autor: Ranvier Feitosa Aragão, Celito Cordioli – Osvaldo Negrini
Neto – Rodrigo Kleinubing, 1ª Edição, Ano 2009. I.S.B.N: 978-85-7625- 194-1

01

135,00

106

UN

LIVRO: INTRODUÇÃO À BIOLOGIA FORENSE Editora: Millennium, Autor: Claudemir
Rodrigues Dias Filho – Pablo Abdon da Costa Francez, 2ª Edição, Ano 2016. I.S.B.N: 97885-7625-343-3

01

202,00

107

UN

LIVRO: LOCAL DE CRIME Editora: Millennium, Autor: Luiz Eduardo Dorea, 2ª Edição,
Ano 2012. I.S.B.N: 978-85-7625-346-4

01

87,00

108

UN

LIVRO: PERÍCIA DIGITAL – DA INVESTIGAÇÃO À ANÁLISE FORENSE Editora: Millennium,
Autor: Evandro Della Vecchia, 1ª Edição, Ano 2014. I.S.B.N: 978-85-7625-310-5

01

97,00

109

UN

LIVRO: UMA NOVA VISÃO DA MATEMÁTICA FINANCEIRA – PARA LAUDOS PERICIAIS E
CONTRATOS DE AMORTIZAÇÃO Editora: Millennium, Autor: Edson Rovina, 1ª Edição,
Ano 2009. I.S.B.N: 978-85-7625-161-3

01

39,00
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110

UN

111

UN

112
113

LIVRO: BALÍSTICA FORENSE – DO CRIMINALISTICA AO LEGISTA Editora: Rubio, Autor:
Levi Inimá de Miranda, 1ª Edição, Ano 2014. I.S.B.N: 978-85-6495-601-8

01

208,00

LIVRO: O GUIA DA PERÍCIA CRIMINAL DO RIO GRANDE DO SUL: A JUSTIÇA CRIMINAL À
LUZ DA CIÊNCIA Editora: Edipucrs, Autor: AGRIGS-SINDICATO, 1ª Edição. Ano 2013.
I.S.B.N: 978-85-3970-346-3

01

57,00

UN

LIVRO: PERÍCIA CONTÁBIL Editora: SENAC/SP, Autor: Paulo Cordeiro de Mello, 2ª
Edição, Ano 2016. I.S.B.N: 978-85-3961-070-9

01

47,00

UN

LIVRO: TOXICOLOGIA FORENSE Editora: Pactor, Autor: Rircardo Jorge Dinis Oliveira,
Félix Dias Carvalho e outro, 1ª Edição, Ano 2015. I.S.B.N: 978- 98-9693-045-5

01

283,00

VALOR TOTAL DO GRUPO 8

R$ 5.407,39

ANEXO II
MODELO DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR
A empresa ___________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº______________________, sediada no endereço
__________________________, telefone/fax nº______________________, por intermédio do seu representante legal Sr(a).
____________________________________________________, portador(a) da Carteira de Iden dade nº______________ e do CPF
nº_____________________, DECLARA para ﬁns do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei
nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, em conformidade com o previsto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Cons tuição Federal/88, que não possui em seu
quadro de pessoal empregado(s) menor (es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a par r dos 14 (quatorze) anos.
__________________________________
Local e Data
_____________________________________
[Nome do Representante Legal da Empresa]
Cargo
ANEXO III
M O D E L O DECLARAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE EM CONDIÇÕES DE USUFRUIR O TRATAMENTO
FAVORECIDO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006
A empresa ________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ______________________, sediada no endereço
____________________________, telefone/fax nº ______________________, por intermédio do seu representante legal Sr. (a)
________________________________________, portador(a) da Carteira de Iden dade nº ______________ e do CPF nº _____________________,
DECLARA que cumpre os requisitos legais para a qualiﬁcação como microempresa ou empresa de pequeno porte e que está apta a usufruir do
tratamento favorecido, nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, ins tuído pela Lei Complementar nº
123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º, e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do referido ar go.
__________________________________
Local e Data
____________________________________
Representante Legal
Cargo
ANEXO IV
MODELO DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
A empresa ________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº______________________, sediada no endereço
____________________________, telefone/fax nº______________________, por intermédio do seu representante legal Sr(a).
__________________________________________, portador(a) da Carteira de Iden dade nº______________ e do CPF nº_____________________,
DECLARA para ﬁns do disposto no ar go 2º da Lei Distrital 4.770, de 22 de fevereiro de 2012, que receberá, sem nenhum custo para a CONTRATANTE,
bens, embalagens, recipientes ou equipamentos inservíveis e não reaproveitáveis pela administração pública, provenientes do objeto do Pregão nº
/2018 – PMDF, e que dará o des no legalmente estabelecido para a deposição e o tratamento adequados de dejetos e resíduos.
____________________________________
Local e Data
_____________________________________
[Nome do Representante Legal da Empresa]
Cargo
ANEXO V
DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE OS REQUISITOS DO EDITAL
A empresa ______________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ______________________, sediada no endereço
____________________________, telefone/fax nº ______________________, por intermédio do seu representante legal Sr(a).
____________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ______________ e do CPF nº _____________________,
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DECLARA para fins do disposto no § 2º do artigo 21 do Decreto Federal nº 5.450/2005, de 31 de maio de 2005, que cumpre plenamente todos os
requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências no Edital do Pregão Eletrônico nº ___/20___.
__________________________________
Local e Data
_____________________________________
[Nome do Representante Legal da Empresa]
Cargo
ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA E FATOS IMPEDITIVOS
A empresa _____________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ______________________, sediada no endereço
____________________________, telefone/fax nº ______________________, por intermédio do seu representante legal Sr(a).
_________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ______________ e do CPF nº _____________________,
DECLARA a inexistência de ocorrências impeditivas à participação na licitação, e afirma está ciente quanto à obrigatoriedade de informar ocorrências
posteriores, nos termo do art. 32, § 2º, da Lei nº 8666/1993.

__________________________________
Local e Data
___________________________________
[Nome do Representante Legal da Empresa]
Cargo
ANEXO VII
MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº: ______/2018

PROCESSO nº: 054._______/2018.
PREGÃO n°: ____/2018.
VALIDADE: ____ (________) meses, a par r da publicação no DODF, não podendo ser superior a um ano, incluindo as prorrogações possíveis.
Aos ___________ dias do mês de ___________ do ano de _____________, na Seção de Procedimentos Licitatórios - DALF, localizada no Setor de
Áreas Isoladas Sul, AE 04, Edi cio Anexo do Quartel do Comando Geral, Térreo, Brasília-DF– o Chefe do Departamento de Logís ca e Finanças,
conforme delegação de competência prevista na Portaria PMDF nº ________, de _______, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93,
combinado com a Lei Distrital nº 938/95, Lei Distrital nº 2.340/99, os Decretos Distritais nº 33.598/2012 e 36.519/2015e demais normas legais
aplicáveis, de acordo com o resultado da classiﬁcação das propostas apresentadas no PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS nº ________, publicado no
DODF nº _____, de ___de ______ de ______, página nº _____ e a respec va homologação, conforme ﬂs. ______ do processo nº ____________,
RESOLVEM registrar o(s) preço(s) da(s) empresa (s), na(s) quan dade(s) es mada(s), de acordo com a classiﬁcação por ela (s) alcançada(s) no(s)
item(ns), observadas as condições do edital que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem:
CLÁUSULA I - DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços dos materiais especiﬁcados no Anexo I do Edital de Pregão nº ________, que passa a fazer
parte, para todos os efeitos, desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentada pelo licitante, conforme consta nos autos
do processo nº_____________, que está sinte zado no quadro abaixo:
Item

Descrição

Empresa

Quantidade

Valor

Total

1

Valor total R$ ___________(___________________________).
1.2. O Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, nem mesmo nas quan dades indicadas no Anexo I do Edital e nesta Ata de Registro de
Preços, podendo a Administração promover a aquisição em Unidades de acordo com suas necessidades.
CLÁUSULA II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1. O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de ___ (_____) meses, contados a par r da publicação no DODF, não podendo ser
superior a um ano, incluindo as prorrogações possíveis.
CLÁUSULA III - DA ADMINISTRAÇÃO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. A Administração, ou gerenciamento, da presente Ata caberá à PMDF.
CLÁUSULA IV – DA ADESÃO À ATA
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4.1. Nos termos da Lei nº 10.520/2002 e Decreto Distrital nº 36.519/2015, esta Ata de registro de preços, durante sua vigência, desde que
devidamente jus ﬁcada, poderá ser u lizada por qualquer órgão ou en dade da Administração Pública que não tenha par cipado do certame
licitatório, mediante anuência da PMDF (órgão gerenciador), em que é assegurada a preferência das adesões aos órgãos e en dades do Governo do
Distrito Federal.
4.2. As aquisições e/ou contratações adicionais a que se refere esta cláusula não poderão exceder, por órgão ou en dade, a 100% (cem por cento) dos
quan ta vos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos par cipantes.
4.3. O órgão gerenciador (PMDF) somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira aquisição ou contratação por órgão par cipante do Registro
de Preços, com exceção dos órgãos e en dades do Distrito Federal.
4.4. Após a autorização do órgão gerenciador (PMDF), o órgão não-par cipante deverá efe var a contratação solicitada em até 60 dias, observado o
prazo de vigência da ata.
4.5. Os quan ta vos decorrentes das adesões à Ata de Registro de Preços não poderão exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quan ta vo de cada
item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos par cipantes, independentemente do número de órgãos nãopar cipantes que venham a aderir.
CLÁUSULA V – DO PREÇO, ESPECIFICAÇÃO E CONSUMO.
5.1. O (s) preço (s) ofertado (s), especiﬁcação (ões) e consumo (s) médio (s) semestral (is), marca (s) do (s) produto (s), empresa (s) e representante (s)
legal (is), encontram-se enunciados na presente ata.
CLÁUSULA VI - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
6.1. O local de entrega será de acordo com Anexo I do Edital de Pregão nº __________, em até ____ (______) dias, a contar da data de recebimento
e/ou re rada da Nota de Empenho, e/ou pedido de fornecimento ao detentor/representante legal.
CLÁUSULA VII – DO PAGAMENTO
7.1. O pagamento será feito por crédito em conta corrente no Banco de Brasília – BRB, até o 30º (trigésimo) dia a contar da data em que for atestado o
fornecimento deﬁni vo pela Unidade requisitante mediante apresentação da(s) respec va(s) nota(s) ﬁscal(is) ou nota ﬁscal-fatura, ou após a sua
representação, sanadas as irregularidades constatadas.
7.2. Para efeito de pagamento, a PMDF consultará os sí os oﬁciais dos órgãos e en dades emissores das cer dões a seguir relacionadas, para a
veriﬁcação da regularidade ﬁscal da Contratada:
a) Cer dão de regularidade de débitos Rela vos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (Decreto Federal nº 8.302/2014);
b) Cer ﬁcado de Regularidade do Fundo de Garan a por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente
atualizado (Lei nº 8.036/90);
c) Cer dão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal;
d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus ça do Trabalho, mediante a apresentação de Cer dão Nega va de Débitos Trabalhistas
– CNDT (Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011).
e) Cer dão de Regularidade com a Fazenda Federal.
7.2.1. Também poderão ser aceitas cer dões posi vas com efeitos de nega va para os documentos ﬁscais acima.
7.2.2. Em havendo a impossibilidade de consulta, pela Administração, aos sí os oﬁciais dos órgãos e en dades emissores das citadas cer dões, o
pagamento ﬁcará condicionado à apresentação, pela Contratada, da comprovação de sua regularidade ﬁscal e trabalhista.
7.3. 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).
7.4. Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte procedimento:
7.4.1. A multa será descontada da garan a do respec vo contratado e se o valor da multa for superior ao valor da garan a prestada, além da perda
desta, responderá o contratado pela sua diferença a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou ainda,
quando for o caso, cobrada judicialmente;
7.5. 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, e alterações posteriores. 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.
CLÁUSULA VIII – DO CONTRATO
8.1. Durante o prazo de validade do registro, as empresas detentoras poderão ser convidadas a ﬁrmar contratações de fornecimento, mediante
autorização da PMDF, observadas as condições ﬁxadas neste instrumento, no Edital e as determinações con das na legislação per nente,
principalmente o Decreto Distrital nº 36.519/2015;
8.2. Por ocasião da celebração do contrato, a critério da Administração, poderá ser exigido da licitante a prestação de uma das seguintes garan as
estabelecidas no Edital:
I – caução em dinheiro, ou em tulos da divida pública;
II – seguro-garan a; ou,
III – ﬁança bancária.
8.2.1. A garan a será de 2% (dois por cento) do valor do contrato (Lei nº 8.666/93, art. 56, § 2º).
8.2.2. A ﬁança bancária formalizar-se-á através de carta de ﬁança fornecida por ins tuição ﬁnanceira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu
controle, não par cipem do capital ou da direção da licitante, sendo indispensável expressa renúncia, pelo ﬁador, aos bene cios do ar go 827, do
Código Civil.
8.2.3. Toda e qualquer garan a prestada pela licitante detentora da Ata será liberada mediante pedido por escrito.
8.2.3.1. Somente poderá ser levantada após a ex nção do contrato, e quando em dinheiro, atualizada monetariamente;
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8.2.3.2. Poderá, a critério da Administração do Distrito Federal, ser u lizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de
obrigações contratuais, sem prejuízo da indenização eventualmente cabível. Nesta hipótese, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos após o
recebimento da no ﬁcação regularmente expedida, a garan a deverá ser recons tuída;
8.2.3.3. Ficará re da no caso de rescisão contratual, até deﬁni va solução das pendências administra vas e/ou judiciais;
8.2.4. Sem prejuízo das sanções previstas na Lei, no Edital e nesta Ata de Registro de Preços, a não prestação da garan a exigida será considerada
recusa injus ﬁcada em assinar o contrato, implicando na imediata anulação da Nota de Empenho emi da.
8.3. Poderá ser dispensado o contrato de fornecimento, nos termos do § 4º, art. 62 da Lei nº 8.666/93, e facultada a sua subs tuição por instrumento
equivalente nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive
assistência técnica.
8.4. Aplica-se aos contratos de fornecimento decorrentes de registro de preços o disposto no Capítulo III, da Lei Federal nº 8.666/93, com suas
respec vas alterações posteriores, no que couber.
8.5. A empresa deverá manter as condições de habilitação e qualiﬁcação exigidas na licitação durante toda a execução do contrato.
CLÁUSULA IX – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
9.1. Cada compra deverá ser efetuada mediante autorização da PMDF.
9.2. O(s) fornecedor(es) se obriga(m) a manter, durante o prazo de vigência do Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas no Edital
de Pregão nº ________, especialmente às especiﬁcadas no Anexo I do referido Edital.
9.3. Serão de responsabilidade do (s) concorrente (s) que ver (em) seu (s) preço (s) registrado (s) o ônus resultante de quaisquer ações, demandas,
custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa de qualquer de seus empregados e/ou prepostos, obrigando-se por quaisquer
responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídos por força da lei, relacionados com o cumprimento do presente
edital e com as obrigações assumidas na Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA X – DAS PENALIDADES
10.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do Pregão, serão aplicadas as sanções estabelecidas no Decreto nº 26.851/2006, e
alterações posteriores, que regulamenta a aplicação das sanções administra vas previstas nas Leis Federais Lei nº 8.666/93 e nº 10.520/2002.
10.1.1. A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restri va de direitos pelo não cumprimento das normas previstas no Edital e nesta Ata ou
nos contratos decorrentes de sua adesão, em face do disposto nos ar gos 81, 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93 e do art. 7º da Lei nº 10.520/2002, serão
obedecidos no âmbito da Administração Direta, Autárquica, Fundacional e das Empresas Públicas do Distrito Federal, às normas estabelecidas no
referido Decreto Distrital.
CLÁUSULA XI – REVISÃO DE PREÇOS
11.1. Não cabe reajuste de preços em sen do estrito nesta Ata de Registro de Preços.
11.1.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles pra cados no mercado, ou de fato que eleve o custo
dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, observadas as
disposições con das na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/1993.
11.1.2. Quando o preço inicialmente registrado, por mo vo superveniente, tornar-se superior ao preço pra cado no mercado o órgão gerenciador
deverá:
11.1.2.1. Convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao pra cado pelo mercado;
11.1.2.2. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
11.1.2.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
11.1.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
11.1.3.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, conﬁrmando a veracidade dos mo vos e comprovantes
apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e
11.1.3.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
11.1.4. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
11.2. É vedado efetuar acréscimos aos quan ta vos ﬁxados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o que consta do § 1º do art. 65 da Lei
8.666/1993.
CLÁUSULA XII – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
12.1. O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Unidade requisitante consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93,
alterada, e demais normas per nentes.
12.1.1. A Unidade Administra va deverá criar comissão para recebimento de material com valor superior ao limite estabelecido no art. 23, conforme
determinado pelo § 8º do art. 15 do diploma legal mencionado.
12.2. A Unidade administra va requisitante reserva-se o direito de proceder, no prazo de 05 (cinco) dias, à inspeção de qualidade nos produtos e
recusá-los, integralmente ou em parte, se es ver em desacordo com as especiﬁcações do objeto licitado.
12.3. Não serão aceitos materiais recondicionados ou remanufaturados sob qualquer forma;
CLÁUSULA XIII – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
13.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:
13.1.1. Pela PMDF, mediante comunicação da Unidade requisitante, quando:
13.1.2. A(s) detentora (s) não cumprir (em) as obrigações dela constantes;
13.1.3. A(s) detentora(s) não re ra(em) a Nota de Empenho ou instrumento equivalenteno prazo estabelecido e a Unidade requisitante não aceitar
sua(s) jus ﬁca va(s);
13.1.4. A(s) detentora (s) der (em) causa a rescisão administra va de contrato decorrente deste instrumento de registro de preços, em algumas
hipóteses previstas no art. 78, inciso I a XII e XVII, da Lei Federal nº 8.666/93, com as respec vas alterações posteriores;
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13.1.5. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente deste instrumento de registro;
13.1.6. Os preços registrados se apresentarem superiores aos pra cados no mercado, e o detentor da Ata não aceitar reduzi-los;
13.1.7. A(s) detentora(s) sofre(em) qualquer das sanções previstas nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei 8.666/1993, ou no art. 7º da Lei nº
10.520/2002 e demais normas per nentes.
13.1.8. Por razões de interesse público, devidamente demonstrado, e jus ﬁcado pela Administração.
13.2. Pela(s) detentora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar (em) estar impossibilitada(s) de cumprir as exigências nela con das ou
quando ocorrer alguma das hipóteses con das no art. 78, incisos XIV e XVI, da Lei Federal nº 8.666/93, com as respec vas alterações posteriores.
13.2.1. A solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento do registro dos preços deverá ser dirigida à PMDF, facultada a ela a aplicação das
penalidades previstas, caso não aceitas as razões do pedido.
13.3. Ocorrendo o cancelamento do registro de preços ou desta ata, a detentora dos preços registrados será comunicada por correspondência com
aviso de recebimento, devendo este ser anexado ao processo que ver dado origem ao registro de preços.
13.3.1 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) detentora(s), a comunicação será feita por publicação no Diário Oﬁcial do
Distrito Federal, por 2 (duas) vezes consecu vas, considerando-se cancelado o preço registrado a par r da úl ma publicação.
13.3.2 Fica estabelecido que as detentoras dos preços registrados deverão comunicar imediatamente à PMDF qualquer alteração ocorrida no
endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência.
CLÁUSULA XIV – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO
14.1. As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão solicitadas pelas diversas Unidades Gestoras do Governo do Distrito Federal
e autorizadas, caso a caso, pela PMDF, sendo posteriormente devolvidas ao Órgão para respec va emissão da correspondente Nota de Empenho.
14.2. O quan ta vo decorrente das adesões a esta Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quan ta vo de cada
item registrado para o órgão gerenciador e órgãos par cipantes, independentemente do número de órgãos não-par cipantes que venham a aderir,
conforme disposição do art. 12 §17 do Decreto Distrital 36.519/2015.
14.3. As aquisições e/ou contratações decorrentes do item 14.2 não poderão exceder, por órgão ou en dade, a 100% (cem por cento) dos
quan ta vos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos par cipantes.
CLÁUSULA XV – DAS ALTERAÇÕES
15.1. Todas as alterações que se ﬁzerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo adi vo à presente Ata de Registro de
Preços.
CLÁUSULA XVI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1. Integram esta Ata o Edital de Pregão nº _________ e seus anexos, as propostas com preços, especiﬁcação, consumo médio semestral, por item.
16.2. O(s) caso(s) omisso(s) será(ão) resolvido(s) de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93,e alterações posteriores, ecom as demais normas aplicáveis.
Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito.
16.3. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060.
E por estarem assim justos e compromissados, foi lavrado este instrumento que, depois de lido, conferido e achado conforme vai assinada a presente
ata, pelas partes, na presença das testemunhas abaixo.

PMDF
Testemunhas:
Processo Nº –
Preço nº

PREGÃO nº

Ata de Registro de

EMPRESA
CNPJ

Inscrição Estadual

Banco

Telefone

Endereço

Sócio Diretor

RG

CPF

Procurador

RG

CPF

Agência

Conta

1º Lugar
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ITEM

QUANTIDADE CÓDIGO

UNIDADE

ESPECIFICAÇÃO MARCA VALOR

Representante Legal da Empresa
PMDF

ANEXO VIII
MINUTA DE CONTRATO

Contrato para Aquisição de Bens pelo Distrito Federal nº ___/___ - ___, nos termos do Padrão nº 08/2002.
Processo nº __________________.
Cláusula Primeira – Das Partes
O Distrito Federal, por meio de ______________, representado por _________________, na qualidade de _____________, com delegação de
competência prevista nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal e ________________, doravante denominada
Contratada, CGC nº ________________, com sede em _________, representada por ______________, na qualidade de ______________.
Cláusula Segunda – Do Procedimento
O presente Contrato obedece aos termos do Edital de _________ nº ______ (ﬂs. ______), da Proposta de ﬂs. _____ e da Lei nº 8.666 21.06.93.
Cláusula Terceira – Do Objeto
O Contrato tem por objeto a aquisição de ____________, consoante especiﬁca o Edital de _________ nº __________ (ﬂs. ____) e a Proposta de ﬂs.
______, que passam a integrar o presente Termo.
Cláusula Quarta – Da Forma de Fornecimento
A entrega do objeto processar-se-á de forma parcelada, conforme especiﬁcação con da no Edital de _______ nº ___ (ﬂs. ___) e na Proposta de ﬂs.
___, facultada sua prorrogação nas hipóteses previstas no § 1º, art. 57 da Lei nº 8.666/93, devidamente jus ﬁcada por escrito e previamente
autorizada pela autoridade competente para celebrar o Contrato.
Cláusula Quinta – Do Valor
5.1 - O valor total do Contrato é de ______ (______), devendo a importância de _______ (_______) ser atendida à conta de dotações orçamentárias
consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº ______, de ______, enquanto a parcela remanescente será custeada à conta de dotações a
serem alocadas no(s) orçamento(s) seguinte(s).
Cláusula Sexta – Da Dotação Orçamentária
6.1 – A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:
I – Unidade Orçamentária:
II – Programa de Trabalho:
III – Natureza da Despesa:
IV – Fonte de Recursos:
6.2 – O empenho inicial é de ___________ ( _________), conforme Nota de Empenho nº _____, emi da em _______, sob o evento nº ________, na
modalidade ____________.
Cláusula Sé ma – Do Pagamento
O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, em parcela (s), mediante a
apresentação de Nota Fiscal, liquidada até ___(_____) dias de sua apresentação, devidamente atestada pelo Executor do Contrato.
Cláusula Oitava – Do Prazo de Vigência
O contrato terá vigência de ______ meses, a contar da data de sua assinatura.
Cláusula Nona – Da garan a
A garan a ou assistência técnica do bem está especiﬁcada em Termo de Garan a, anexo a este Contrato.
Cláusula Décima – Da responsabilidade do Distrito Federal
O Distrito Federal responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo e de culpa.
Cláusula Décima Primeira – Das Obrigações e Responsabilidades da Contratada
11.1 – A Contratada ﬁca obrigada a apresentar, ao Distrito Federal:
I – até o quinto dia ú l do mês subsequente, comprovante de recolhimento dos encargos previdenciários, resultantes da execução do Contrato;
II – comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, ﬁscais e comerciais.
11.2 – Cons tui obrigação da Contratada o pagamento dos salários e demais verbas decorrentes da prestação de serviço.
11.3 – A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes.
11.4 – A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compa bilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as
condições de habilitação e qualiﬁcação exigidas na licitação.
Cláusula Décima Segunda – Da Alteração Contratual
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12.1 – Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Adi vo, com amparo no art. 65 da Lei nº 8.666/93, vedada a
modiﬁcação do objeto.
12.2 – A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização ﬁnanceira, prevista no Contrato, bem como o
empenho de dotações orçamentárias, suplementares, até o limite do respec vo valor, dispensa a celebração de aditamento.
Cláusula Décima Terceira – Das Penalidades
O atraso injus ﬁcado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato sujeitará a Contratada à multa prevista no Edital, descontada
da garan a oferecida ou judicialmente, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93, facultada ao Distrito Federal, em todo caso,
a rescisão unilateral.
Cláusula Décima Quarta – Da Dissolução
O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, bastando, para tanto, manifestação escrita de uma das partes, com antecedência mínima de 60
(sessenta) dias, sem interrupção do curso normal da execução do Contrato.
Cláusula Décima Quinta – Da Rescisão
Parágrafo primeiro - O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no respec vo processo, na forma prevista
no Edital, observado o disposto no art. 78 da Lei nº 8.666/93, sujeitando-se a Contratada às consequências determinadas pelo art. 80 desse diploma
legal, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
Parágrafo segundo - O contrato será rescindido com a aplicação de multa se conﬁrmado o uso de mão de obra infan l no processamento, transporte,
ou qualquer fase produ va do bem, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. (Lei Distrital nº 5.061 de 08.03.2013 – Parecer nº 343/2016 –
PRCON/PGDF)
Cláusula Décima Sexta – Dos débitos para com a Fazenda Pública
Os débitos da Contratada para com o Distrito Federal, decorrentes ou não do ajuste, serão inscritos em Dívida A va e cobrados mediante execução na
forma da legislação per nente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato.
Cláusula Décima Sé ma – Do Executor
O Distrito Federal, por meio de ______________, designará um Executor para o Contrato, que desempenhará as atribuições previstas nas Normas de
Execução Orçamentária, Financeira e Contábil.
Cláusula Décima Oitava - Da Publicação e do Registro
A eﬁcácia do Contrato ﬁca condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na Imprensa Oﬁcial, até o quinto dia ú l do mês
seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento pela
Polícia Militar do Distrito Federal.
Cláusula Décima Nona – Do combate à Corrupção
Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060.
Cláusula Vigésima- Do Foro
Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas rela vas ao cumprimento do presente Contrato.
Brasília, _____ de ___________ de 20___.
Pelo Distrito Federal:
Pela Contratada:

ANEXO IX
DECRETO DF Nº 26.851, DE 30 DE MAIO DE 2006.
Regula a aplicação de sanções administra vas previstas nas Leis Federais nos 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de Licitações e Contratos
Administra vos), e 10.520, de 17 de julho de 2002 (Lei do Pregão), e dá outras providências.
A GOVERNADORA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o ar go 100, inciso VII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e tendo
em vista o disposto nos ar gos 81, 86, 87 e 88 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 7° da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de
2002, bem como o disposto no art. 68 da Lei Federal n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e ainda, a centralização de compras ins tuída nos termos da
Lei Distrital n° 2.340, de 12 de abril de 1999, e as competências ins tuídas pela Lei Distrital n° 3.167, de 11 de julho de 2003, DECRETA:
CAPÍTULO I
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
SEÇÃO I
Disposições Preliminares
Art. 1º A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restri va de direitos pelo não cumprimento das normas de licitação e/ou de contratos, em
face do disposto nos arts. 81, 86, 87 e 88, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de
2002, obedecerá, no âmbito da Administração Direta, Autárquica, Fundacional e das Empresas Públicas do Distrito Federal, às normas estabelecidas
neste Decreto. (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).
Parágrafo único. As disposições deste Decreto aplicam-se também aos ajustes efetuados com dispensa e inexigibilidade de licitação, nos termos do
que dispõe a legislação vigente, e ainda às licitações realizadas pelas Administrações Regionais, até o limite máximo global mensal estabelecido no art.
24, incisos I e II, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, nos termos do disposto no § 1° do art. 2° da Lei Distrital n° 2.340, de 12 de abril de
1999.
SEÇÃO II
Das Espécies de Sanções Administra vas
Art. 2º As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações assumidas, garan da a prévia defesa, estão sujeitas às
seguintes sanções: (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).
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I - advertência;
II - multa;
III - suspensão temporária de par cipação em licitação, e impedimento de contratar com a Administração do Distrito Federal:
a) para a licitante e/ou contratada através da modalidade pregão presencial ou eletrônico que, convocada dentro do prazo de validade de sua
proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução
do seu objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude ﬁscal; a penalidade será aplicada por prazo não superior a 5 (cinco) anos, e a
licitante e/ou contratada será descredenciada do Sistema de Cadastro de Fornecedores, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e
das demais cominações legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta come da; (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069,
publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).
b) para as licitantes nas demais modalidades de licitação previstas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a penalidade será aplicada por prazo não
superior a 2 (dois) anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta come da. (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de
15/08/2006, p. 1).
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os mo vos determinantes da punição ou
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. (Alteração dada pelo Decreto nº
27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).
Parágrafo único. As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste ar go poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia a
interessada, no respec vo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p.
1).
SUBSEÇÃO I
Da Advertência
Art. 3º A advertência é o aviso por escrito, emi do quando a licitante e/ou contratada descumprir qualquer obrigação, e será expedido: (Alteração
dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).
I - pela Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório, e, em
se tratando de licitação para registro de preços, até a emissão da autorização de compra para o órgão par cipante do Sistema de Registro de Preços;
II - pelo ordenador de despesas do órgão contratante se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução contratual, entendida desde a
recusa em re rar a nota de empenho ou assinar o contrato. (Alteração dada pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2).
SUBSEÇÃO II
Da Multa
Art. 4º A multa é a sanção pecuniária que será imposta à contratada, pelo ordenador de despesas do órgão contratante, por atraso injus ﬁcado na
entrega ou execução do contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais: (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de
15/08/2006, p. 1).
I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado sobre o montante das
parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de
atraso; (Alteração dada pelo Decreto nº 35.831, publicado no DODF de 22/09/2014, p. 6).
II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de
atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso
ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigação contratada; (Alteração dada pelo
Decreto nº 35.831, publicado no DODF de 22/09/2014, p. 6).
III - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do
disposto nos incisos I e II deste ar go;
IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injus ﬁcada do adjudicatário em assinar o contrato ou re rar o instrumento equivalente, dentro do
prazo estabelecido pela Administração, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/nota de
empenho, calculado sobre a parte inadimplente;
V - até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de
entrega. (Alteração dada pelo Decreto nº 35.831, publicado no DODF de 22/09/2014, p. 6).
§ 1º A multa será formalizada por simples apos lamento contratual, na forma do art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e será
executada após regular processo administra vo, oferecido à contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do
recebimento da no ﬁcação, nos termos do § 3o do art. 86 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observada a seguinte ordem: (Alteração dada pelo
Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).
I - mediante desconto no valor da garan a depositada do respec vo contrato;
II - mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).
III - mediante procedimento administra vo ou judicial de execução.
§ 2º Se a multa aplicada for superior ao valor da garan a prestada, além da perda desta, responderá à contratada pela sua diferença, devidamente
atualizada pelo Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) ou equivalente, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração ou cobrados judicialmente. (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).
§ 3º O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a par r do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou
execução do contrato, se dia de expediente normal na repar ção interessada, ou no primeiro dia ú l seguinte.
§ 4º Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:
I - o atraso não superior a 5 (cinco) dias;
II - a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respec vos custos de cobrança.
§ 5º A multa poderá ser aplicada cumula vamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da falta come da, consoante o previsto no
Parágrafo único do art. 2º e observado o princípio da proporcionalidade.
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§ 6º Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverão ser cancelados e/ou rescindidos, exceto se houver jus ﬁcado
interesse da unidade contratante em admi r atraso superior a 30 (trinta) dias, que será penalizado na forma do inciso II do caput deste ar go.
§ 7º A sanção pecuniária prevista no inciso IV do caput deste ar go não se aplica nas hipóteses de rescisão contratual que não ensejam penalidades.
Art. 4-A A multa de que trata o art. 4º deste Decreto será aplicada, nas contratações previstas na Lei Federal nº 12.232, de 29 de abril de 2010, nos
seguintes percentuais: (Acréscimo dado pelo Decreto nº 36.974, publicado no DODF de 14/12/2015, p. 7).
I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado sobre o montante das
parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de
atraso; (Acréscimo dado pelo Decreto nº 36.974, publicado no DODF de 14/12/2015, p. 7).
II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de
atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso
ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigação contratada; (Acréscimo dado pelo
Decreto nº 36.974, publicado no DODF de 14/12/2015, p. 7).
III - 1% (um por cento) do valor do contrato em caso de recusa injus ﬁcada do adjudicatário em assinar o termo contratual dentro do prazo
estabelecido pela Administração; (Acréscimo dado pelo Decreto nº 36.974, publicado no DODF de 14/12/2015, p. 7).
IV - 1% (um por cento) sobre o valor do contrato que reste executar ou sobre o valor da dotação orçamentária que reste executar, o que for menor, em
caso de rescisão contratual; (Acréscimo dado pelo Decreto nº 36.974, publicado no DODF de 14/12/2015, p. 7).
V - até 1% (um por cento) sobre o valor do contrato que reste executar ou sobre o valor da dotação orçamentária que reste executar, o que for menor,
pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, respeitado o disposto nos incisos I e II. (Acréscimo dado pelo Decreto nº 36.974, publicado no
DODF de 14/12/2015, p. 7).
SUBSEÇÃO III
Da Suspensão
Art. 5º A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de par cipar de licitações e de contratar com a Administração, e, se
aplicada em decorrência de licitação na modalidade pregão, ainda suspende o registro cadastral da licitante e/ou contratada no Cadastro de
Fornecedores do Distrito Federal, ins tuído pelo Decreto nº 25.966, de 23 de junho de 2005, e no Sistema de Cadastramento Uniﬁcado de
Fornecedores - SICAF, de acordo com os prazos a seguir: (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).
I - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, emi da pela Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, ou pelo órgão
integrante do Sistema de Registro de Preços, a licitante e/ou contratada permanecer inadimplente; (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado
no DODF de 15/08/2006, p. 1).
II - por até 90 (noventa) dias, em licitação realizada na modalidade pregão presencial ou eletrônico, quando a licitante deixar de entregar, no prazo
estabelecido no edital, os documentos e anexos exigidos, quer por via fax ou internet, de forma provisória, ou, em original ou cópia auten cada, de
forma deﬁni va; (Alteração dada pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2).
III - por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregão, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o
contrato, ensejar o retardamento na execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato;
IV - por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante:
a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsiﬁcados nas licitações, obje vando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da
adjudicação do objeto da licitação;
b) tenha pra cado atos ilícitos visando a frustrar os obje vos da licitação;
c) receber qualquer das multas previstas no ar go anterior e não efetuar o pagamento. (Alteração dada pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF
de 13/07/2006, p. 2).
§ 1° São competentes para aplicar a penalidade de suspensão:
I - a Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório, e, em se
tratando de licitação para registro de preços, até a emissão da autorização de compra para o órgão par cipante do Sistema de Registro de Preços;
II - o ordenador de despesas do órgão contratante, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução contratual, entendida desde a
recusa em re rar a nota de empenho ou assinar o contrato. (Alteração dada pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2).
§ 2º A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oﬁcial do Distrito Federal. (Alteração dada pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de
13/07/2006, p. 2).
I - se aplicada pela Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, na hipótese do descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do
procedimento licitatório, e, em se tratando de licitação para registro de preços, até a emissão da autorização de compra para o órgão par cipante do
Sistema de Registro de Preços, implicará na suspensão, por igual período, perante todos os órgãos/en dades subordinados à Lei Distrital no 2.340, de
12 de abril de 1999, e alterações posteriores;
II - se aplicada pelo ordenador de despesas do órgão contratante e/ou par cipante do Sistema de Registro de Preços, na hipótese do descumprimento
da obrigação ocorrer na fase de execução contratual, entendida desde a recusa em re rar a nota de empenho ou assinar o contrato, implicará na
suspensão perante o órgão sancionador.
§ 3° O prazo previsto no inciso IV poderá ser aumentado para até 05 (cinco) anos, quando as condutas ali previstas forem pra cadas no âmbito dos
procedimentos derivados dos pregões.
SUBSEÇÃO IV
Da Declaração de Inidoneidade
Art. 6º A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário de Estado ou autoridade equivalente do órgão de origem, à vista dos mo vos
informados na instrução processual.(Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).
§ 1º A declaração de inidoneidade prevista neste ar go permanecerá em vigor enquanto perdurarem os mo vos que determinaram a punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que a aplicou, e será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração
pelos prejuízos resultantes de sua conduta e após decorrido o prazo da sanção. (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de
15/08/2006, p. 1).
§ 2º A declaração de inidoneidade e/ou sua ex nção será publicada no Diário Oﬁcial do Distrito Federal, e seus efeitos serão extensivos a todos os
órgãos/en dades subordinadas ou vinculadas ao Poder Execu vo do Distrito Federal, e à Administração Pública, consoante dispõe o art. 87, IV, da Lei
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nº 8.666, de 21 de junho de 1993. (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).
CAPÍTULO II
DAS DEMAIS PENALIDADES
Art. 7° As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou falsiﬁcados, ou que por quaisquer outros meios pra carem atos
irregulares ou ilegalidades para obtenção no registro no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, administrado pela Subsecretaria de Compras e
Licitações, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
I - suspensão temporária do cer ﬁcado de registro cadastral ou da obtenção do registro, por até 24 (vinte e quatro) meses, dependendo da natureza e
da gravidade dos fatos; e
II - declaração de inidoneidade, nos termos do art. 6º deste Decreto
III - aplicam-se a este ar go as disposições dos §§ 2º e 3º do art. 5º deste Decreto. (Inciso revogado pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de
13/07/2006, p. 2).
Parágrafo único. Aplicam-se a este ar go as disposições dos §§ 2º e 3º do art. 5º deste Decreto. (Acréscimo dado pelo Decreto nº 27.069, publicado
no DODF de 15/08/2006, p. 1).
Art. 8° As sanções previstas nos arts. 5º e 6º poderão também ser aplicadas às empresas ou proﬁssionais que, em razão dos contratos regidos pelas
Leis Federais nos 8.666, de 21 de junho de 1993 ou 10.520, de 17 de julho de 2002: (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de
15/08/2006, p. 1).
I - tenham sofrido condenação deﬁni va por pra carem, por meios dolosos, fraude ﬁscal no recolhimento de quaisquer tributos;
II - tenham pra cado atos ilícitos, visando frustrar os obje vos da licitação;
III - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos pra cados.
CAPÍTULO III
DO DIREITO DE DEFESA
Art. 9° É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, a contar da ciência da respec va no ﬁcação. (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).
§ 1° O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que pra cou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de
5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5
(cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.
§ 2º Na contagem dos prazos estabelecidos neste Decreto, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias
consecu vos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. (Alteração dada pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, p.
2).
§ 3° Os prazos referidos neste ar go só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou na en dade. (Acréscimo dada pelo Decreto nº 26.993,
publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2) (Parágrafo revogado pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).
§ 4° Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, a autoridade competente para aplicação da sanção
providenciará a sua imediata divulgação no sí o www.fazenda.df.gov.br, inclusive para o bloqueio da senha de acesso ao Sistema de Controle e
Acompanhamento de Compra e Licitações e Registro de Preços do Distrito Federal – e-compras, e aos demais sistemas eletrônicos de contratação
man dos por órgãos ou en dades da Administração Pública do Distrito Federal.
§ 5º Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oﬁcial do Distrito Federal as sanções aplicadas com fundamento nos arts. 3º e 4º deste
decreto, as quais se formalizam por meio de simples apos lamento, na forma do art. 65, §8º, da Lei nº 8.666, de 1993.
CAPÍTULO IV
DO ASSENTAMENTO EM REGISTROS
Art. 10. Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa.
Parágrafo único. As penalidades terão seus registros cancelados após o decurso do prazo do ato que as aplicou.
CAPÍTULO V
DA SUJEIÇÃO A PERDAS E DANOS
Art. 11. Independentemente das sanções legais cabíveis, regulamentadas por este Decreto, a licitante e/ou contratada ﬁcará sujeita, ainda, à
composição das perdas e danos causados à Administração pelo descumprimento das obrigações licitatórias e/ou contratuais.
CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 12. Os instrumentos convocatórios e os contratos deverão fazer menção a este Decreto, ressalvados os casos em que o objeto exija penalidade
especíﬁca. (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).
Art. 13. As sanções previstas nos arts. 3º, 4º e 5º deste Decreto serão aplicadas pelo ordenador de despesas do órgão contratante, inclusive nos casos
em que o descumprimento recaia sobre o contrato oriundo do Sistema de Registro de Preços. (Acréscimo dada pelo Decreto nº 26.993, publicado no
DODF de 13/07/2006, p. 2).
Art. 14. Os prazos referidos neste Decreto só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou na en dade. (Acréscimo dado pelo Decreto nº
27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).
Art. 15. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. (Renumerações dadas pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2
e pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).
Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário. (Renumerações dadas pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2 e pelo
Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).
Brasília, 30 de maio de 2006.
118º da República e 47º de Brasília
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=25650164&infra_sist…

37/38

29/05/2019

SEI/GDF - 21408094 - Edital de Licitação

MARIA DE LOURDES ABADIA
Documento assinado eletronicamente por STEFANO ENES LOBÃO - CEL QOPM, Matr.00502995, Chefe do Departamento de Logís ca e Finanças, em 21/05/2019, às 19:28, conforme art. 6º
do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oﬁcial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
A auten cidade do documento pode ser conferida no site:
h p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
veriﬁcador= 21408094 código CRC= 61E7867E.
"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SPO A/E 04 Setor Policial Sul - Bairro Asa Sul - CEP 70610200 - DF
3190 5554
00054-00075289/2018-69

Doc. SEI/GDF 21408094

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=25650164&infra_sist…

38/38

