
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 18/2022     

 PARA REGISTRO DE PREÇOS DE BENS

AMPLA CONCORRÊNCIA - Item 01 (subitens 01 a 04)

 

O Distrito Federal, por meio da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, leva ao conhecimento dos interessados que fará realizar licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, mediante as
condições estabelecidas neste Edital, de acordo com o regulamentado pela Lei n.º 10.520/2002, Decreto Federal nº 7.174/2010 (Recepcionado no Distrito Federal pelo Decreto Distrital nº 37.667, de 29 de
setembro de 2016) e nº 10.024/2019 (Recepcionado no Distrito Federal por meio do Decreto nº 40.205/2019), Decretos Distritais nº 25.966/2005, nº 26.851/2006, nº 33.598/2012 e nº 35.592/2014, nº
36.520/2015, nº 39.978/2019, Instrução Norma�va nº 05/2017-MPDG (Recepcionada no Distrito Federal por meio do Decreto nº 38.934/2018), e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/1993 e alterações
subsequentes, observando a Lei Complementar nº 123/2006, Lei Distrital nº 4.611/2011 e Decreto Distrital nº 35.592/2014, além de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame.

Considerando o disposto no art. 191 c/c com o art. 193 da Lei 14.133/21, menciona-se que este edital de licitação será regido expressamente pela lei an�ga de licitações 8.666/1993 e a
Lei nº 10.520/2002. 

A Sessão Pública do Pregão Eletrônico será conduzida por Policial Militar, designado Pregoeiro, mediante a Portaria de 30 de dezembro de 2021, publicada no DODF nº 01, de 03 de janeiro de
2022, página 15, e será realizada por meio de Sistema Eletrônico: h�ps://www.gov.br/compras/pt-br/, de acordo com a indicação abaixo:

            Processo SEI-GDF nº 00054-00117628/2020-14

            Tipo de licitação: Menor Preço

            Data de abertura: 21/09/2022     

            Horário: 14h00min (horário de Brasília/DF)

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

            Código UASG: 926016

            Elemento de despesa: 3.3.90.30 ou 4.4.90-52

            Recurso Orçamentário: 

            Valor previsto para contratação: R$ 4.712.702,72

 

1.             DO OBJETO

1.1. Aquisição de comutadores de pacotes (switches) e módulos transceivers, através do Sistema de Registro de Preços, afim de garan�r a disponibilidade da comunicação de voz, dados, som e
imagem, as quais são relevantes para o bom funcionamento das atribuições ins�tucionais que abrangem a�vidades operacionais e administra�vas da Policia Militar do Distrito Federal, conforme
especificações técnicas do Edital e seus anexos.

2. DA SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

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



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

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

2.3. Até três dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório deste pregão, na forma eletrônica, pelo
endereço: dalf.licitacao@pm.df.gov.br com cópia para: splpmdf@gmail.com e impugnacaosplpmdf@gmail.com. (Art. 24, Decreto nº 10.024/2019)

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

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

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

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1. Poderão par�cipar deste Pregão:

3.1.1. Referente ao item 01 - subitens 01 a 04 (AMPLA CONCORRÊNCIA):

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

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

3.2. Somente poderão par�cipar desta licitação pessoa jurídica que esteja credenciada perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logís�ca e Tecnologia da Informação do Ministério
da Economia (SLTI), por meio do si�o h�ps://www.gov.br/compras/pt-br/. (Inciso I Art. 19, Decreto nº 10.024/2019)

3.3. A simples par�cipação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos proponentes às condições deste Edital.

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

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

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

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

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

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

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

3.4.7. Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de cons�tuição, e pessoas �sicas não empresárias.

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

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 32.751, alterado pelo Decreto 37.843/2016.

3.4.9. Direta ou indiretamente, o agente público ou dirigente que integre a Polícia Militar do Distrito Federal ou o pregoeiro e sua equipe de apoio, responsável pela licitação.



3.4.10. Fica vedada a par�cipação, ainda, do proprietário, controlador, administrador, gerente ou diretor de pessoa jurídica, independentemente das denominações adotadas e do nível quan�ta�vo
ou qualita�vo de par�cipação no capital ou patrimônio.

3.4.11. Aplica-se a vedação aos executores de contratos que trabalhem ou tenham trabalhado nos úl�mos cinco anos como sócios, administradores ou não, ou responsáveis pela pessoa jurídica
licitante.

3.4.12. A vedação do item 3.4.9 se aplica ao agente público licenciado ou afastado por qualquer mo�vo e a qualquer �tulo (Decreto Distrital nº 39.860 de 30 de maio de 2019).

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

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

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

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. Os interessados em par�cipar deste Pregão deverão credenciar-se, previamente, 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 h�ps://www.gov.br/compras/pt-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 (com reconhecimento de firma) e/ou público de procuração, que comprove os necessários poderes para pra�car
todos os atos inerentes ao certame em nome do proponente. Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá apresentar cópia do estatuto ou contrato social, ou
instrumento específico no qual estejam expressos seus poderes para exercer e assumir obrigações em decorrência de tal inves�dura.

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

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

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

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

 

5. DA PROPOSTA

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

5.1.1. A proposta deverá conter:

5.1.1.1. O preço unitário e total para cada subitem que compõe o item cotado, conforme o ANEXO VI - Modelo de Proposta de Preços (constante no sistema Portal de Compras do Governo Federal -
COMPRAS.GOV), bem como o valor global da proposta, expresso em algarismo e por extenso, em moeda nacional, que deverão incluir todos os tributos, taxas, materiais para execução dos serviços,
encargos sociais, frete, seguro e quaisquer outras despesas que incidam sobre o objeto deste Pregão.

5.1.1.2. A descrição detalhada do produto e a indicação da marca, e, em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descritas no h�ps://www.gov.br/compras/pt-br/ e as
constantes deste edital, prevalecerão estas úl�mas.

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


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

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

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

5.2.1. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão declarar, em campo próprio do sistema, que cumpre os requisitos legais para a qualificação  e que está apta a usufruir do
tratamento favorecido, nas condições do Estatuto Nacional da ME e da EPP, ins�tuído pela Lei Complementar nº 123, 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. 

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

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

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

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

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

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

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

5.9. O preço será fixo e irreajustável, ressalvado o disposto nos itens 5.16.6.3 e 5.16.8.3.

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

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

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

5.13. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.

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

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

5.16. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

5.16.1. 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.

5.16.1.1. A convocação se dará por meio do Sistema Eletrônico de Informação - Sei-GDF, conforme item 14.2.2.

5.16.2. 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.

5.16.3. 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.

5.16.4. 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.

5.16.5. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste edital.

5.16.6. 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.

5.16.6.1. 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.

5.16.6.2. 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.

5.16.6.3. 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.

5.16.6.4. 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.

5.16.7. Em hipótese de não haver êxito nas negociações de que tratam os subitens anteriores, o gerenciador procederá o cancelamento da Ata.

5.16.8. DO PREÇO.

5.16.8.1. 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.

5.16.8.2. Deverão estar incluídas no preço, todas as despesas necessárias à entrega do objeto desta licitação.

5.16.8.3. 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.

5.16.9. 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.

5.16.9.1. O mínimo proposto para os lances deverá ser a quan�dade total descrita nos itens conforme Es�ma�va de Quan�dade do Termo de Referência. (Art. 9º, inciso IV, do Decreto Distrital 39.103,
de 06 de junho de 2018).

5.17. Do Cadastro Reserva

5.17.1. Serão registrados na respec�va Ata os preços e quan�ta�vos dos licitantes que aceitarem cotar o(s) objeto(s) com preços iguais ao do licitante vencedor, na sequência da classificação deste
pregão eletrônico, para formação de cadastro de reserva, conforme art. 11, § 1º, do Decreto Distrital nº 39.103/2018.

5.17.2. A convocação para a manifestação para compor o cadastro reserva ocorrerá por meio do portal h�ps://www.gov.br/compras/pt-br/, em momento anterior à homologação da licitação.

5.17.3. As empresas interessadas deverão se manifestar em campo próprio do sistema.

5.17.3.1. A não manifestação no sistema, ou mesmo manifestações fora do campo próprio do portal h�ps://www.gov.br/compras/pt-br/, implicará na não par�cipação no cadastro reserva.

5.17.4. Confirmada a par�cipação no cadastro reserva, as cadastradas enviarão a proposta ajustada ao valor do vencedor, e os documentos de habilitação, quando forem convocadas para fornecer o
objeto registrado.

5.17.5. Quando das contratações decorrentes do registro de preços deverá ser respeitada a ordem de classificação das empresas constantes da Ata.

 

6. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

6.1. No dia e horário, indicados no preâmbulo deste Edital, no sí�o h�ps://www.gov.br/compras/pt-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, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos pra�cados
diretamente ou por seu representante, excluindo qualquer responsabilidade do provedor do sistema ou da PMDF por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. (inciso
III Art. 19, Decreto nº 10.024/2019)

 



7. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

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

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

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

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

 

8. DA FORMULAÇÃO DE LANCES

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

8.2. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao úl�mo por ele ofertado e registrado no sistema. (§ 3º Art. 30, Decreto nº 10.024/2019)

8.3. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a iden�ficação do ofertante.

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

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

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

8.7. Do Modo de Disputa aberto/fechado

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

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

8.7.2.1. Encerrado o prazo aleatório, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores possam ofertar
um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo. (§2º Art. 33, Decreto nº 10.024/2019)

8.7.2.2. Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições de que trata o item 8.7.2.1, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo. (§3º Art. 33, Decreto nº 10.024/2019)

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

8.7.3.1. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos itens 8.7.2.1 e 8.7.2.2, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de
classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o disposto no 8.7.3. (§5º Art. 33, Decreto nº
10.024/2019)

8.7.4. Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às exigências para habilitação, o pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante jus�fica�va,
admi�r o reinício da etapa fechada, nos termos do item 8.7.3.1. (§ 6º do Art. 33 do Decreto nº 10.024/2019)

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

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

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

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

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XI - cujos �tulares ou sócios guardem, cumula�vamente, com o contratante do serviço, relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade. (incluído pela Lei Complementar nº
147/2014)

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

I - produzidos no País;

II - produzidos ou prestados por empresas brasileiras.

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

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

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

8.14. Por força do que dispõe o art. 3º da Lei nº 8.248, de 1991, e do Decreto Distrital nº 34.367/2013 que recepcionou o Decreto Federal nº 7.174/2010, será assegurada a preferência na
contratação, para fornecedores de bens e serviços de informá�ca e automação.

8.14.1. O exercício para o direito de preferência disposto neste item será concedido depois do encerramento da fase de lances e após, quando for o caso, da etapa automá�ca de convocação das
microempresas ou empresas de pequeno porte, de que trata o item 8.11.

8.14.2. As licitantes que declararam no sistema, quando do cadastro de suas propostas, que atendem aos requisitos estabelecidos no art. 5º do Decreto nº 7.174, de 2010, serão convocadas a
exercerem o seu direito de preferência, observada a seguinte ordem de classificação, na forma definida pelo Poder Execu�vo Federal:

1º - bens com Tecnologia desenvolvida no País e produzido de acordo com o Processo Produ�vo Básico (PPB) + Micro e Pequena Empresa;
2º - bens com Tecnologia desenvolvida no País e produzido de acordo com o Processo Produ�vo Básico (PPB);



3º - bens com Tecnologia desenvolvida no País + Micro e Pequena Empresa;
4º - bens com Tecnologia desenvolvida no País;

5º - bens produzidos de acordo com o Processo Produ�vo Básico (PPB) + Micro e Pequena Empresa;
6º - bens produzidos de acordo com o Processo Produ�vo Básico (PPB).

8.14.3. Aplicar-se-ão as regras de preferência previstas neste item com a classificação dos licitantes cujas propostas finais estejam situadas até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta válida,
conforme o critério de julgamento, para a comprovação e o exercício do direito de preferência.

8.14.3.1. Serão convocadas as licitantes classificadas que estejam enquadradas nas condições previstas no subitem 8.12.3 deste Edital, seguindo a ordem de classificação, para que possam oferecer
nova proposta ou novo lance para igualar ou superar a melhor proposta válida, caso em que será declarada vencedora do certame.

8.14.4. Caso nenhuma empresa classificada venha a exercer o direito de preferência, será declarada vencedora a licitante detentora da proposta originalmente vencedora do certame.

8.14.5. Consideram-se bens e serviços de informá�ca e automação com tecnologia desenvolvida no País aqueles cujo efe�vo desenvolvimento local seja comprovado junto ao Ministério da Ciência e
Tecnologia, na forma por este regulamentada.

8.14.6. A comprovação do atendimento ao PPB dos bens de informá�ca e automação ofertados será feita mediante apresentação do documento comprobatório da habilitação à fruição dos
incen�vos fiscais regulamentados pelo Decreto 5.906, de 2006, ou pelo Decreto 6.008, de 2006.

8.14.6.1. A comprovação será feita:

8.14.6.1.1. Eletronicamente, por meio de consulta ao sí�o eletrônico oficial do Ministério da Ciência e Tecnologia ou da Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA; ou

8.14.6.1.2. Por documento expedido para esta finalidade pelo Ministério da Ciência e Tecnologia ou pela SUFRAMA, mediante solicitação da licitante.

8.14.7. A licitante deverá encaminhar juntamente com a proposta a documentação e o(s) cer�ficado(s) comprobatório(s) do atendimento da habilitação para usufruir o bene�cio da preferência na
contratação, para o qual se declarou apta, estabelecido no art. 5º do Decreto nº 7.174, de 2010, e previsto no subitem 8.13.2 deste edital.

 

9. DA NEGOCIAÇÃO

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

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

 

10. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

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

10.1.1. O pregoeiro solicitará ao licitante classificado em primeiro lugar o envio da proposta adequada ao úl�mo lance ofertado após a negociação, no prazo mínimo de 02 (duas) horas, contados da
solicitação, juntamente com os documentos complementares (planilhas, cer�ficados, laudos) e comprovações solicitadas em anexo, se necessário, todos encaminhados via sistema eletrônico. (§2º Art. 38,
Decreto nº 10.024/2019)

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

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

b) O preço unitário e total para cada subitem que compõe o item cotado, conforme o ANEXO VI - Modelo de Proposta de Preços (constante no sistema Portal de Compras do Governo
Federal - COMPRAS.GOV), bem como o valor global da proposta, em moeda nacional, já considerados e inclusos todos os custos necessários, tais como: BDI e encargos sociais, 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 h�ps://www.gov.br/compras/pt-br/ 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) O prazo de entrega da solução ocorrerá conforme o item 4.1.5. do Anexo I - Termo de Referência, deste edital, contados a par�r da assinatura do contrato;

f) A indicação da marca para o produto cotado.

g) A garan�a mínima de 60 meses 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 4.1.4.5. do Termo de Referência constante do anexo I.

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

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

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

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

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

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

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

10.4.1. 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.

 

11. DA HABILITAÇÃO

11.1. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO:

11.1.1. Comprovação da Habilitação Jurídica:

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

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

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

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

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

11.1.2.  Regularidade Fiscal e Trabalhista:

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

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

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

d) Para as empresas com sede ou domicílio fora do Distrito Federal, cer�dão Nega�va de Débitos ou cer�dão posi�va com efeito de nega�va, emi�da pela Secretaria de Estado de Fazenda do Governo
do Distrito Federal, em plena validade, que poderá ser ob�da através do site www.fazenda.df.gov.br (art. 173 da LODF).

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

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

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

II - A boa situação financeira da empresa será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG) 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

 

ATIVO CIRCULANTE

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

PASSIVO CIRCULANTE

 

ATIVO TOTAL

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

PASSIVO CIRCULANTE+ EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

 

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

11.1.5. Outros Documentos: (§ 4º  do Art. 26 do Decreto nº 10.024/2019)

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

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

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

c) Sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impedi�vos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores.

d) Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a par�r de 14 (quatorze) anos nos termos do



inciso XXXIII, do Art. 7º da Cons�tuição Federal.

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

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

g) Conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, está ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para
reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas na legislação.

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

11.2. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

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

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

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

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

11.2.3.1. A não apresentação dos documentos exigidos neste edital implicará em inabilitação da licitante, salvo se houver a possibilidade de consulta via internet durante o julgamento da habilitação
pelo pregoeiro, condicionado ao es�pulado no item 11.2.3.

11.2.3.2. A verificação em sí�os oficiais de órgãos e en�dades emissores de cer�dões cons�tui meio legal de prova.

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

11.2.5. 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

11.2.14. 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.

11.2.15. Será declarada a vencedora da licitação a que apresentar o menor preço global e atender a todas as exigências do edital.



11.2.16. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
decisão fundamentada, registrado em ata e acessível aos licitantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. (Art. 47, Decreto nº 10.024/2019)

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

 

12. DO RECURSO

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

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

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

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

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

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

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

 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1. Na ausência de recursos o pregoeiro adjudicará o objeto e encaminhará os autos do processo, devidamente instruídos, ao Chefe do Departamento de Logís�ca e Finanças da Polícia Militar do
Distrito Federal, e proporá a homologação. (Art. 46, Decreto nº 10.024/2019)

13.2. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos pra�cados, o Chefe do Departamento de Logís�ca e Finanças da Polícia Militar do Distrito Federal adjudicará o objeto e homologará
o procedimento licitatório. (Art. 45, Decreto nº 10.024/2019)

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

 

14. DO CONTRATO

14.1. O contrato terá vigência de 12 meses, de acordo com o Termo de Referência a contar da data de sua assinatura, persis�ndo as obrigações decorrentes da garan�a, quando houver, sendo seu
extrato publicado no DODF.

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

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

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

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

14.4. O contrato decorrente da ata de registro de preços se subordina ao Termo de Contrato Padrão nº 08/2002, em conformidade com o Decreto 23.287, de 17/10/2002, do Distrito Federal.

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

http://www.portalsei.df.gov.br/usuario-externo/
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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 nº 11.079/04)

II - Seguro-garan�a; ou,

III - Fiança bancária.

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

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

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

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

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

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

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

14.6. A execução do Contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando sê-lhes suple�vamente, os princípios de
teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do ar�go 54, da Lei n.º 8.666/93 combinado com o Inciso XII, do ar�go 55, do mesmo diploma legal.

14.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, outro licitante poderá ser convocado, respeitada a
ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato, sem prejuízo da
aplicação das sanções legais. (§2º do Art. 48, Decreto nº 10.024/2019)

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

14.7.2. O disposto no item anterior não se aplica aos licitantes convocados nos termos, do art. 64, parágrafo 2º da Lei nº 8.666/93, que não aceitarem a contratação, nas mesmas condições propostas
pela adjudicatária, inclusive quanto ao prazo e preço.

14.8. A inexecução parcial ou total do contrato, de acordo com o ar�go 78 da Lei 8.666/93, ensejará a sua rescisão e a penalização da empresa nos termos deste Edital e da Lei 8.666/93.

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

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

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

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

I - discriminatório contra a mulher;

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

III - que exponha a mulher a constrangimento;

IV - homofóbico;

V - que represente qualquer �po de discriminação.

 



15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

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

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

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

15.5. Adotar na execução do contrato, prá�cas de sustentabilidade ambiental, a recepção de bens, embalagens, recipientes ou equipamentos inservíveis e não reaproveitáveis pela PMDF, prá�cas
de desfazimento sustentável, reciclagem dos bens inservíveis e processos de reu�lização, nos termos estabelecidos na Lei Distrital nº 4.770, de 22 de fevereiro de 2012, que sejam aplicáveis ao objeto desta
licitação. Apresentar a declaração do ANEXO II - Modelo de Declaração de Sustentabilidade, quando da assinatura do contrato.

15.6. O não atendimento das determinações constantes da Lei nº 5.087/2013 implica a abertura de processo administra�vo para rescisão unilateral do contrato pela Administração Pública. (Lei
Distrital nº 5.087/2013)

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

 

 

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

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

16.2. Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a Contratada;

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

16.4. No�ficar, formal e tempes�vamente, a contratada sobre as irregularidades que porventura sejam observadas no fornecimento do material e/ou instalação destes;

16.5. 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 e sua
instalação.

 

17. DO RECEBIMENTO

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

a) Provisoriamente, conforme item 6.15 do Anexo I - Termo de Referência, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação; e

b) Defini�vamente, conforme item 6.15 do Anexo I - Termo de Referência, 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.

 

18. DO PAGAMENTO

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

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

b) Cer�ficado de Regularidade do Fundo de Garan�a por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei 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 Dívida A�va da União, expedida pelo Ministério da
Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil.

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

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

18.3. Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento pela Administração, a parcela devida será atualizada monetariamente, desde o vencimento da obrigação até a data do efe�vo pagamento
de acordo com a variação “pro rata tempore” do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo- IPCA/IBGE.

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.

 

19. DAS SANÇÕES

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

 

20. DISPOSIÇÕES FINAIS

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



20.1.1. A anulação do pregão induz à do contrato 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 (SICAF - Sistema de Cadastramento de Fornecedores, Secretaria de Transparência e Controle – STC/GDF e Consulta
Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU - h�ps://cer�does-apf.apps.tcu.gov.br/) para aferir a existência de algum registro impedi�vo ao direito de par�cipar em licitações ou celebrar contratos com a
Administração Pública.

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

20.4. O pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação e classificação, observado o disposto na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de
1999. (Art. 47 do Decreto nº 10.024/2019)

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

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

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

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

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 dúvidas suscitadas serão dirimidas pelo Pregoeiro, por meio do Telefone: (61) 3190-5557.

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

 

21. XXI – ANEXOS

21.1. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

21.1.1. ANEXO I - Termo de Referência.

21.1.2. ANEXO II - Modelo de Declaração de Sustentabilidade

21.1.3. ANEXO III - Minuta da Ata de Registro de Preços

21.1.4. ANEXO IV - Minuta de Contrato.

21.1.5. ANEXO V - 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.

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9784.htm


21.1.6. Anexo VI - Modelo de proposta de preços

 

Ordenador de Despesas

 

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

 

1. DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO

Aquisição de comutadores de pacotes (switches) e módulos transceivers, através do Sistema de Registro de Preços, afim de garan�r a disponibilidade da comunicação de voz, dados, som e imagem, as quais
são relevantes para o bom funcionamento das atribuições ins�tucionais que abrangem a�vidades operacionais e administra�vas da Policia Militar do Distrito Federal, conforme especificações técnicas do
Edital e seus anexos.

2. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

2.1. O obje�vo deste estudo está pautado em manter disponíveis e em pleno funcionamento a demanda operacional e administra�va no que diz respeito ao tráfego de voz, dados, som e imagem dentro da
corporação, inclusive com a visão estratégica con�da no Plano Diretor de Tecnologia da Informação (Portaria 1162, de 06 de março de 2021), que prevê a modernização con�nuada das infraestruturas e dos
processos de TIC. Com o avanço na criação de soluções que estão alinhadas com o Planejamento Estratégico da PMDF e que visam melhorar o serviço operacional e administra�vo, entende-se que há
necessidade de expansão dos recursos tecnológicos que interligam essas soluções aos demais sistemas e à rede corpora�va em geral.

2.2. Quando se fala em rede de comunicação corpora�va, devem ser observadas se algumas funcionalidades destes a�vos estão alinhadas e corretamente distribuídas dentro da topologia de rede para
melhor aproveitamento em desempenho de acordo com as seguintes caracterís�cas dos switches:

Switches de Acesso: Estes dispositivos fazem interface com equipamentos finais como PCs, impressoras e telefones IP, para fornecer acesso ao demais dispositivos da rede. O principal propósito da
camada de acesso é fornecer um meio de conectar dispositivos à rede e controlar quais têm permissão de comunicação na rede.

Switches de Distribuição: A camada de distribuição agrega os dados recebidos dos switches da camada de Acesso antes de serem transmitidos para a camada de Núcleo (Core) para que haja a comutação
dos pacotes até seu destino final. A camada de distribuição controla o fluxo do tráfego da rede usando políticas e determina domínios de broadcast, realizando funções de roteamento
entre VLANs. Switches da camada de distribuição costumam ser dispositivos de alto desempenho que têm alta disponibilidade e redundância para assegurar a confiabilidade. Estes são equipamentos que
suportam e se conectam a uma distância superior a 100 (cem) metros entre os pontos de conexão, fazendo-se necessário o uso de interfaces de fibra óptica.

2.3. Em suma, a Policia Militar do Distrito Federal possui uma estrutura organizacional e estruturas �sicas equidistantes e compostas de inúmeros disposi�vos sujeitos a conexões de rede que necessitam de
uma topologia que conte com switches de distribuição e de acesso. Além disso, certas caracterís�cas dos equipamentos demandam destes a�vos de rede o fornecimento de energia para alimentá-los
através de portas ethernet com o recurso PoE (Power over Ethernet), tais como: telefones VoIP, access points, câmeras etc.

2.4. Atualmente, a PMDF possui o sistema Zabbix que tem por obje�vo fornecer métricas de monitoramento, dentre as quais destacam-se u�lização da rede, carga da CPU e consumo de espaço em disco.
Este monitoramento é realizado pelo Centro de Monitoramento de Infraestrutura e Sistemas - CMIS, localizado na Diretoria de Telemá�ca da corporação, que através do Contrato nº 04/2018 com a
empresa Amazon, realizada a abertura de chamados  conforme o �po de incidente e encaminhado para a fila responsável pela resolução.

 

Imagem 01 - Centro de Monitoramento de Infraestrutura e Sistemas, localizado na Diretoria de Telemá�ca da PMDF.



 

2.5. Bens e/ou Serviços que compõem a solução:

ID DESCRIÇÃO DO BEM OU SERVIÇO CÓDIGO CATMAT/CATSER QUANTIDADE MÉTRICA

01 Switches de distribuição com fonte redundante 394004 05 Unidade

02 Switches de acesso com fonte elétrica redundante de 100 a 240 VAC/ 50-60 Hz 122971 332 Unidade

03 Switches de acesso com fonte elétrica redundante em corrente con�nua (DC) -48V a -54V 393274 47 Unidade

04 Módulo Transceiver 462023 20 Unidade

 

3. JUSTIFICATIVAS PARA A CONTRATAÇÃO

3.1. Contexto e jus�fica�va da contratação

3.1.1. Em 2015 a Policia Militar do Distrito Federal adquiriu, através do contrato nº 006/2015-PMDF, 203 (duzentas e três) unidades de switches Alcatel-Lucent do modelo OS6850EP24H e 44 (quarenta e
quatro) unidades do modelo OS6850E24, os quais já encontram-se sem garan�a do fabricante. Os demais comutadores de pacotes que completam a estrutura da rede PMDF já possuem um tempo ainda
maior de uso. Conforme Manual de Boas Prá�cas, Orientações e Vedações de Contratação de A�vos de TIC - Versão 4, vinculado à Portaria MP/STI nº 20, de 14 de junho de 2016, "para aquisição de a�vos



de rede, �po equipamentos wi-fi, switches de centro e de borda, roteadores, etc, deve-se considerar o tempo de vida de 5 (cinco) anos para fins de posicionamento da tecnologia e de garan�a de
funcionamento", jus�ficando também, a subs�tuição dos a�vos de rede da PMDF.

3.1.2. O contrato 03/2018 (em vigência), possui previsão para manutenção dos equipamentos da marca Alcatel, conforme exigência con�da no subitem 8.1.3.3 do Pregão Eletrônico SRP nº 31/2017, que diz
que "a   licitante  deverá   apresentar  a   Declaração  da   fabricante  ALCATEL-LUCENT  ENTERPRISE informando  que  a  empresa  LICITANTE  está  autorizada  para  o  fornecimento  dos  equipamentos
u�lizados pela PMDF, OMNISWITCH OS6850 e OS6250, Controladora Wireless Modelo AOW4704 e Gerência OV2500/3600 e demais sobressalentes necessários à execução de serviços de instalação,
manutenção, assistência técnica." Desta forma, deverá haver previsão de garan�a para os equipamentos objeto deste projeto de aquisição, considerando que os citados modelos já encontram-se
descon�nuados no mercado.

3.2. Jus�fica�va (registros) quanto a es�ma�va da demanda a ser contratada

3.2.3. Foi realizado vistoria local nas unidades da PMDF para realização de levantamento da quan�dade dos equipamentos instalados e danificados nas dependências de cada localidade, conforme Relatório
de Levantamento do Parque de Rede LAN e MAN de switches (Processo SEI 00054-00111299/2020-90, relatório técnico 52415426), elaborado pelo técnico Mauricio Hiroshi Shibata, à época colaborador da
empresa T&S, prestadora de serviços de redes para a PMDF. As vistorias in loco foram realizadas no período compreendido entre os dias 18/05/2020 à 05/06/2020.

3.2.4. Conforme este levantamento, foram iden�ficados nas unidades policiais militares da PMDF o seguinte quan�ta�vo de switches:

Modelo Alcatel-Lucent ALU OS6850: 186 (cento e oitenta e seis) unidades

Modelo Alcatel-Lucent ALU OS6250: 139 (cento e trinta e nove) unidades

Outras marcas/modelos: 30 (trinta) unidades

3.2.5. Atualmente a PMDF tem à sua disposição uma rede de dados que compreende interligação de todas as unidades regionais e a Diretoria de Telemá�ca (DITEL) interligada através da rede priva�va
por links de Rádios Microondas Digitais e por fibra ópitca do GDFNet. A rede lógica LAN, faz parte da infraestrutura que suporta todo o tráfego de comunicação de dados, Internet, VoIP, videoconferência,
radiocomunicador TETRA e dos diferentes serviços de comunicação implantados na PMDF.

3.2.6. A composição do parque de switches é feita por a�vos de rede de forma não homogênea, ou seja, os a�vos de rede são de diferentes fabricantes em diferentes versões que tornam a administração e
manutenção destes equipamentos uma tarefa di�cil em relação à administração e gerência das configurações, além da subu�lização de recursos. Ainda sim, na composição do parque atual, existem
equipamentos que não suportam gerenciamento e diagnós�cos de uso tais como hubs e switches não gerenciáveis.

3.2.7. A PMDF conta com uma estrutura de shelteres (abrigos de equipamentos de TIC) com suas respec�vas torres, distribuídos estrategicamente nas áreas urbanas e rurais ao longo do Distrito Federal, os
quais possuem vários equipamentos, dentre eles switches que são responsáveis, dentro da estrutura de rede, em manter as comunicações de dados, radio e câmeras em funcionamento. Estes locais exigem
atenção especial em termos de artefatos tecnológicos para que estas estruturas de comunicações não comprometam nega�vamente o serviço da área fim da corporação.

3.2.8. Para auxiliar no levantamento da atual necessidade com relação aos quan�ta�vos e �pos de switches a serem distribuídos na estrutura de rede LAN nas unidades policiais da PMDF, foram u�lizados
estudos recentes que assessoram o processo de aquisição de computadores para a corporação (00054-00033224/2021-41), afim de iden�ficar a quan�dade destes equipamentos e desta forma, mensurar o
quan�ta�vo de switches necessários para estes locais.

3.2.9. Com base nessas informações, foi realizado levantamento atual em relação à necessidade destes a�vos de rede (71703570), conforme cada �po e para cada unidade policial e/ou shelteres das torres,
concluindo esta fase do estudo e apresentando abaixo de forma sinté�ca o seguinte quan�ta�vo:

ITEM QUANTIDADE

Item 01: Switches de distribuição com fonte redundante 5

Item 02: Switches de acesso com fonte elétrica redundante de 100 a 240 VAC/ 50-60 Hz 332

Item 03: Switches de acesso com fonte elétrica redundante em corrente con�nua (DC) -48V a -54V 47

Item 04: Módulo Transceiver 20

TOTAL DE ITENS 404



 

3.3. Jus�fica�vas quanto ao parcelamento da solução de TIC

3.3.1. Os itens devem ser adquiridos/contratados em um único item, pois trata-se de uma solução unificada e que possui grande dependência entre si. A não homogeneização entre fabricantes pode
acarretar em incompa�bilidades entre protocolos de camada 3 (camada de rede), caso haja a existência de protocolos proprietários e possíveis incompa�bilidades na troca de dados entre os módulos GBIC
através das portas SFP+. A padronização em um único fabricante é essencial para a facilitação da gerência, operação e manutenção dos equipamentos, reduzindo o custo com as equipes técnicas da PMDF e
aproveitando de forma o�mizada estes servidores em outras tarefas.

3.3.2. Marçal Justen Filho (Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administra�vos. 11ª ed. Dialé�ca: São Paulo, 2005, p. 207) ensina que “o fracionamento em lotes deve respeitar a integridade
qualita�va do objeto a ser executado. Não é possível desnaturar um certo objeto, fragmentando-o em contratações diversas e que importam o risco de impossibilidade de execução sa�sfatória”.

3.3.3. Como a topologia da rede PMDF é bem diversificada, foi avaliado tecnicamente a possibilidade de divisão de switches em 03 (três) �pos conforme os requisitos de hardware que os diferenciam, os
quais seguem abaixo:

Item 01: Switches de distribuição com fonte elétrica redundante - Nos Data Centers principal e secundário, onde há necessidade de maior capacidade de throughput em virtude da interconexão de várias
unidades policiais através destes pontos e também, da disponibilidade de vários servidores de rede com aplicações e serviços utilizados pela PMDF.

Item 02: Switches de acesso com fonte elétrica redundante de 100 a 240 VAC/ 50-60 Hz - Nas unidades policiais onde há apenas conexões entre roteadores e estações de trabalho, ramais telefônicos VoIP,
impressoras e pontos de acesso Wi-Fi, e onde a alimentação de energia é de corrente alternada (100 a 240 VAC/ 50-60 Hz).

Item 03: Switches de acesso com fonte elétrica redundante em corrente contínua (DC) -54V a -48V - Nos shelteres onde a alimentação elétrica é de corrente contínua (DC) -48V a -54V, e para estes locais
não há necessidade de recurso POE nos switches.

3.4. Sobre a licitação, modalidade e registro de preço

3.4.1. Modalidade de Pregão Eletrônico: os referidos Objetos possuem padrão de desempenho e qualidade - o que viabiliza sua compra por meio da modalidade Pregão. A saber, atende-se o exigido no
ar�go 1º, parágrafo único da lei 10.520/02, bem como no Art. 12 do Decreto nº 7.174/10, que regulamenta a licitação na modalidade em questão. Estes disposi�vos rezam que se enquadram como serviço
comum os objetos cujos padrões de desempenho e qualidade estão obje�vamente definidos por meio de especificações usuais do mercado e por conter várias empresas que atuam no ramo de apoio
técnico especializado em ações, programas, projetos e processos e treinamentos de forma conjunta.

3.4.2. Os Registros de Preços - De acordo com o Decreto Federal nº 7.892/2013 e com o Decreto nº 39.103/2018, adotou-se o Sistema de Registro de Preços (SRP) para futura e eventual aquisição de
comutadores de pacotes (switches) e módulos transceivers, a fim de garan�r a disponibilidade da comunicação de voz, dados, som e imagem, as quais são relevantes para o bom funcionamento das
atribuições ins�tucionais que abrangem a�vidades operacionais e administra�vas da Policia Militar do Distrito Federal.

3.4.3. Os valores de referência a serem considerados para o registro de preços são aqueles consolidados na pesquisa de preços como "Planilha de Custo Aquisição de Switches", documento SEI
nº 90543204. A pesquisa de preços atende as métricas estabelecidas na Portaria SEPLAG nº 514/2018, sinte�zados no item 8 deste TR.

3.5. Demandas elencadas no plano estratégico e no PDTI

3.5.1. Ao ser analisado o Plano Diretor da Tecnologia da Informação - (Portaria 1162, de 06 de março de 2021) - são elencadas metas que se traduzem na necessidade de contratação de aquisição
de switches para a Corporação:

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA PMDF

ID Nº OBJETIVOS ID Nº ESTRATÉGIAS ID Nº INICIATIVAS

01 10 Garan�r as informações necessárias à tomada de
decisão. 01 10.3 Implantar programa de modernização tecnológica

voltada à produção de conhecimento na PMDF. 01 10.3.2.
Ampliar e modernizar a estrutura de rede

metropolitana de comunicação de dados da
PMDF e de radiocomunicações .

02 10 Garan�r as informações necessárias à tomada de
decisão. 02 10.4 Dotar a Corporação de infraestrutura de Tecnologia da

Informação adequada. 02 10.4.1. Adquirir equipamentos de Tecnologia da
Informação.



03 10 Garan�r as informações necessárias à tomada de
decisão.

03 10.4 Dotar a Corporação de infraestrutura de Tecnologia da
Informação adequada.

03 10.4.2. Adquirir equipamentos de
telecomunicações.

04 10 Garan�r as informações necessárias à tomada de
decisão. 04 14.3 Fortalecer os canais de comunicação com o público

interno e com a sociedade. 04 14.3.1. O�mizar as a�vidades de comunicação
digital.

3.5.2. Ao ser analisado o Plano Diretor da Tecnologia da Informação - (Portaria 1162, de 06 de março de 2021) - são elencadas metas que se traduzem na necessidade de contratação de aquisição
de switches para a Corporação:

PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO (PDTIC)

ID Nº OBJETIVOS ID Nº ESTRATÉGIAS ID Nº INICIATIVAS

01 7 Implementar a Gestão Estratégica 01 7.1. Adquirir equipamentos e soluções de tecnologia da
informação para todos os segmentos da Corporação. 01   

02 8 Garan�r as informações
necessárias à tomada de decisão. 02 8.2. Garan�r a modernização con�nuada das infraestruturas e

dos processos de TIC. 02 8.2.2. Desenvolver e implantar projeto de rede metropolitana de
comunicação de dados da PMDF (LTE).

3.5.3. Observa-se, portanto, que tanto o Plano Estratégico da PMDF quanto o Plano Diretor de Tecnologia da Informação elencam como obje�vo e necessidade a contratação do solução.

3.6. Resultados a serem alcançados com a contratação

3.6.1. Modernização da rede corpora�va;

3.6.2. Melhor desempenho da rede;

3.6.3. Padronização dos equipamentos, o que facilitará a administração, compa�bilidade, documentação e treinamento da equipe técnica da Diretoria de Telemá�ca;

3.6.4. Implementação de novas tecnologias e disposi�vos que necessitem de conec�vidade de rede.

3.6.5. Segurança no acesso, no uso e na integridade da rede corpora�va.

3.6.6. Equipamentos novos com garan�a de pelo menos 60 meses.

3.7. O Plano de Negócios que, de acordo com o art. 16 do Decreto nº 36.520/2015, tem por fim jus�ficar a necessidade dos serviços, apresentar a relação entre a demanda prevista e a quan�dade de
serviço a ser contratada e demonstrar os resultados a serem alcançados em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis, está ausente
no processo pois o Estudo Técnico Preliminar (74955432) engloba os assuntos requeridos, em acordo com o art. 11 da Instrução Norma�va nº 1, DE 4 DE ABRIL DE 2019.

4. DEFINIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES E REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. Os requisitos da contratação estabelecem as necessidades de negócio, as funcionalidades, os requisitos de capacitação; legais; temporais; de segurança; sociais, ambientais e culturais e os requisitos
tecnológicos da solução de TIC. São eles:

4.1.1. Necessidade de Negócio

4.1.1.1. Garan�r a comunicação de dados no âmbito da corporação:

ID Funcionalidades

a. Garan�r a disponibilidade de acesso às informações para as unidades policiais militares (UPMs).

b. Manter disponíveis o acesso aos servidores conforme necessidade de consulta ou manipulação de dados em determinados portais internos (intranet e sistemas próprios) e/ou com a rede externa
(internet).



c. Manter disponíveis as comunicações entre os servidores da saúde da corporação e os convênios firmados entre clínicas e hospitais.

4.1.1.2. Garan�r a comunicação de voz e vídeo no âmbito da corporação:

ID Funcionalidades

a. Garan�r a comunicação de aplicações de áudio e de vídeo u�lizadas dentro da PMDF para comunicação interna e externa.

b. Manter os serviços de comunicação entre os rádios móveis, fixos e portáteis dentro das UPMs e entre elas.

c. Garan�r os despachos de ocorrências via comunicação de rádio do COPOM para os prefixos responsáveis pela área através dos terminais móveis, fixos e portáteis. 

4.1.1.3. Prover de forma preven�va e corre�va a disponibilidade no tráfego de rede:

ID Funcionalidades

a. Garan�r a alta disponibilidade no tráfego da rede 24/7.

b. Garan�r proteção elétrica para os equipamentos afim de manter sempre disponíveis os serviços de rede. 

c. Garan�r melhor performance dentro da arquitetura de rede PMDF. 

4.1.2. Requisitos de Capacitação

a. O FORNECEDOR da solução deverá oferecer capacitação com duração de 40 (quarenta) horas previamente à entrega da solução, com recursos tecnológicos e instalações �sicas próprios da
CONTRATADA.

b.

O curso deverá ser ministrado em sala de aula fornecida pela CONTRATADA, com as seguintes caracterís�cas mínimas exigidas: 
a) Espaço �sico suficiente para 20 alunos, com ar-condicionado que ofereça temperatura confortável aos instruídos e instrutores; 
b) Materiais necessários para a instrução, como quadro, tela, lousa de escrita ou projeção e ainda qualquer outro recurso áudio visual; 
c) Recursos de escrita de fácil percepção visual, tais com pinceis e projeções; 
d) computador com acesso à internet - cada computador limitado a 02 (dois) alunos; 
e) Carteiras individuais acolchoadas, inclusive para canhotos; 
f) Projetor de slides; outros materiais didá�cos julgados necessários e negociados entre as partes.

c. O espaço �sico deverá ser disponibilizado na Região Administra�va nº 01, Brasília – DF. No caso de prédio empresarial que contenha estacionamento priva�vo, a contratada deverá arcar com as
despesas correspondentes ao número de alunos por turma que manifestarem a intenção de uso do estacionamento;

d. As instruções deverão ser ministrada por equipe técnica habilitada para transferência de conhecimento, comprovando pleno domínio na instalação e configuração dos equipamentos adquiridos.

e. A CONTRATADA deverá documentar todas as informações per�nentes ao treinamento operacional, tais como: número de par�cipantes e respec�vas assinaturas, carga horária, data de realização e
responsável da área, conteúdo programá�co do treinamento, critérios de avaliação das necessidades do treinamento e avaliação da eficácia do treinamento.

f. A CONTRATADA deverá fornecer, nas instruções que perdurarem período igual ou superior a 04 (quatro) horas de instrução, coffee break (aprovado previamente pelo gestor do contrato), para
reposição das condições orgânicas dos alunos.

g. A capacitação deverá seguir posteriormente, na modalidade hands on, onde a passagem de conhecimento rela�vo à tecnologia dos equipamentos ocorrerá também, durante a própria instalação e
configuração da solução.

h. Todo o material didá�co necessário para a realização dos treinamentos será de responsabilidade da CONTRATADA, que deverá ser fornecido impresso e em mídia digital na língua portuguesa para cada



aluno.

i. Os cursos deverão ter, quando demandados pela PMDF, em função de sua complexidade, simuladores computacionais e jogos de negócio para facilitar o processo de absorção do conhecimento de
forma lúdica.

j.

Ao término de cada curso, a contratada deverá emi�r e entregar, a cada par�cipante que tenha �do um mínimo de 70% de frequência, o cer�ficado específico, contendo, no mínimo: 
a) Folha em papel Especial (no mínimo 180 g/m²) para cer�ficados, tamanho A4, com �mbre da empresa e impressão colorida; 
b) Carga horária do curso; 
c) Nome completo e iden�dade do par�cipante; 
d) Dados do Curso; 
e) Período de realização; 
f) No verso, ementa do curso, com aproveitamento do aluno; 
g) Os demais dados julgados importantes e negociados entre as partes.

4.1.3. Definição dos Requisitos Legais, Normas e Padrões

a. Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 - estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administra�vos per�nentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no
âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

b. Lei nº 12.305/2010 - Polí�ca Nacional de Resíduos Sólidos.

c. Instrução Norma�va n° 05/2017 - Dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública federal direta,
autárquica e fundacional.

d. Instrução Norma�va n° 01/2019 - Dispõe sobre o processo de contratação de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC pelos órgãos e en�dades integrantes do Sistema de
Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISP do Poder Execu�vo Federal.

e. Instrução Norma�va n° 03/2009, da Secretaria de Logís�ca e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;

f. Decreto Distrital nº 37.667/2016 – Dispõe sobre a contratação de bens e serviços de Tecnologia da Informação no âmbito da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal, e dá outras
providências.

g. Decreto Distrital nº 39.103/2018 – Regulamenta, no âmbito do Distrito Federal, o Sistema de Registro de Preços e dá outras providências.

h. Portaria PMDF nº 891/2014 - Estabelece o processo para contratações e aquisições de soluções de Tecnologia da Informação, conforme disposto na Instrução Norma�va nº 04 da Secretaria de
Logís�ca e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (IN- 04/2010 –SLTI/MPOG).

i. Portaria PMDF nº 1059/2017- Dispõe sobre normas para a a�vidade de Orçamento e Finanças e estabelece a função de Coordenador Setorial de Orçamento na Corporação, e dá outras providências.

j. Portaria PMDF nº 1.162/2021 - Aprova o plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações da Polícia Militar do Distrito Federal (PDTIC/PMDF), no quadriênio de 2020 a 2023, e dá outras
providências.

k. Portaria PMDF nº 1.145, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2020 - Altera a Portaria PMDF nº 742, de 27 de maio de 2011, que aprovou o Plano Estratégico da Polícia Militar do Distrito Federal 2011-2022.

l. Portaria MP/STI nº 20, de 14 de junho de 2016 - Dispõe sobre orientações para contratação de soluções de Tecnologia da Informação no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e
fundacional e dá outras providências.

m. RFCs: Discu�das e revisadas pelo IETF (Internet Engineering Task Force): é uma comunidade internacional ampla e aberta composta por técnicos, agências, fabricantes, fornecedores e pesquisadores,
preocupada com a evolução da arquitetura da Internet e seu perfeito funcionamento. U�lizadas como base no ETP: RFC 791, RFC 2460, RFC 2544,  RFC3385, RFC4541, RFC 5424, RFC 3584, RFC
1757, RFC 1350, RFC 959, RFC 821, RFC 1112, RFC 2236, RFC3376, RFC1058, RFC1723, RFC2328, RFC5340, RFC2474, RFC3584, RFC 4271.



n. IEEEs (Ins�tute of Electrical and Electronic Engineers): responsável pela definição de padrões mundiais para disposi�vos elétrico e eletrônicos. U�lizadas como base no ETP: IEEE 802.1d, IEEE
802.1w, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3u,  IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at, IEEE802.3af.

o. NBRs: Criada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT): responsável pela organização e elaboração de normas técnicas e são aplicadas em diferentes áreas, que abrangem desde a
pesquisa acadêmica até documentos e procedimentos empresariais. U�lizada como base no ETP: NBR14136.

4.1.4. Definição dos Requisitos de Manutenção, Suporte Técnico e Garan�a

4.1.4.1. Manutenção Preven�va (Requisitos)

a. Não se aplica, por se tratar de equipamentos que estarão sob garan�a, visto que as ações de deste �po de manutenção já são abarcados por aquela.

4.1.4.2. Manutenção Corre�va (requisitos)

a. Não se aplica, por se tratar de equipamentos que estarão sob garan�a, visto que as ações de deste �po de manutenção já são abarcados por aquela.

4.1.4.3. Manutenção Evolu�va (requisitos)

a. Não se aplica, por se tratar de equipamentos que estarão sob garan�a, visto que as ações de deste �po de manutenção já são abarcados por aquela.

4.1.4.4. Processos e procedimentos relacionados ao Suporte Técnico

a. Os acionamentos da garan�a serão solicitados mediante a abertura de chamados a serem efetuados pela área técnica da Diretoria de Telemá�ca da PMDF através de sistema próprio já existente
denominado OTRS, pertencente à CONTRATANTE, ao qual a CONTRATADA deverá possuir acesso e providenciar a interoperabilidade deste com seu sistema próprio.

b.

  A CONTRATADA deverá seguir os seguintes prazos de acordo com os níveis de cri�cidade de serviço, os quais sejam:

Acordo de Nível de Serviço 01: abertura de chamado quando iden�ficado o problema de imediato a qualquer horário e em qualquer dia da semana (24x7); realizar o primeiro contato a fim de
tomar conhecimento do problema apresentado em até 02 (duas) horas e solucionar o problema em até 06 (seis) horas mesmo que provisoriamente com a subs�tuição temporária do
equipamento para os a�vos instalados em locais crí�cos os quais sejam: Data Center, Diretoria de Telemá�ca (DiTel), Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), Hospital da Policia
Militar e os shelteres dos seguintes locais: 3º BPM, 5º BPM, 10º BPM, 17º BPM, 20º BPM, 27º BPM, Centro de Altos Estudos e Aperfeiçoamento (CAEAp), DER Colorado, DNIT e Master Site.

Acordo de Nível de Serviço 02: abertura de chamado em horário comercial (das 08h às 18h) de segunda a sexta-feira, exceto feriados; realizar o primeiro contato a fim de tomar conhecimento
do problema apresentado em até 02 (duas) horas e solucionar o problema em até 08 (oito) horas caso o somatório deste período fique estabelecido dentro do horário comercial e, caso
ultrapasse, que o problema seja solucionado até o final do dia ú�l seguinte, para os equipamentos instalados nos demais locais não citados no Acordo de Nível de Serviço 01.

c. Entende-se por início do atendimento quando a CONTRATADA tomar conhecimento do chamado técnico aberto no sistema da CONTRATANTE.

d. Caso o equipamento não possa ser reparado dentro do prazo previsto, deverá ser providenciado pela CONTRATADA a colocação de equipamento equivalente ou de configuração superior
como backup, até que seja sanado o defeito do equipamento em reparo.

e. Entende-se por término do atendimento a disponibilidade do equipamento já com as configurações pré-estabelecidas conforme o local e em perfeitas condições de funcionamento, estando
condicionado à aprovação do CONTRATANTE, através do setor competente.

f. Sendo necessária a parada da rede de computadores, os serviços deverão ser realizados, PREFERENCIALMENTE, em horários fora do expediente normal, que funciona das 07h às 19h.

g. Antes de findar o prazo fixado, a CONTRATADA poderá formalizar pedido de prorrogação, cujas razões expostas serão examinadas pelo CONTRATANTE, que decidirá pela dilação do prazo ou aplicação
das penalidades previstas no contrato.

h. Todas as solicitações feitas pela CONTRATANTE deverão ser registradas pela CONTRATADA em sistema informa�zado para acompanhamento e controle da execução dos serviços.

i. Caso os serviços de assistência técnica da garan�a não possam ser executados nas dependências do CONTRATANTE, o equipamento avariado poderá ser removido para o centro de atendimento da



CONTRATADA. onde esta deverá fazer a jus�fica�va por escrito relacionando os problemas apresentados, comunicando ao setor competente do CONTRATANTE que fará o aceite e providenciará a
autorização de saída do equipamento, desde que o mesmo seja subs�tuído por outro equivalente ou de superior configuração durante o período de reparo. 

j. A devolução de qualquer equipamento re�rado para reparo deverá ser comunicada por escrito ao CONTRATANTE.

k.
Todas as partes e peças deverão ser subs�tuídas pelos serviços de garan�a, através de funcionários habilitados e credenciados para tal. Não serão aceitos o envio de peças/equipamentos pelos
Correios, para que haja subs�tuição por parte do CONTRATANTE, que não se responsabiliza por quaisquer danos aos equipamentos, que possam vir a ocorrer caso seja u�lizada a prá�ca de postagem
pelos Correios.

l. Toda e qualquer subs�tuição de peças e componentes deverá ser acompanhada por funcionário designado pelo CONTRATANTE, que autorizará a subs�tuição das peças e componentes, os quais
deverão ser novos e originais.

m. Após a conclusão da manutenção coberta pela garan�a para qualquer equipamento, a CONTRATADA deverá gerar documento relatando a descrição dos serviços realizados, quais peças e/ou
componentes foram subs�tuídos, contendo a iden�ficação do chamado técnico, a data e hora do início e término do atendimento.

n. A CONTRATADA é responsável por dimensionar, organizar e gerenciar o quan�ta�vo de profissionais em turnos de trabalho necessários para o cumprimento do objeto contratado de acordo com os
níveis de serviços exigidos. Deverá ser considerado a reposição dos profissionais em caso de férias ou faltas.

o. Todas as despesas necessárias ao deslocamento de pessoal para a execução desse serviço serão de responsabilidade da CONTRATADA.

p. Todo instrumental necessário às intervenções de suporte técnico da garan�a para solução de problemas, serão de responsabilidade da CONTRATADA.

q. O Serviço de Suporte Técnico deverá ser executado com pessoal técnico qualificado.

4.1.4.5. Processos e Procedimentos relacionados à execução da garan�a

a. A garan�a do fabricante será de 60 (sessenta) meses contados a par�r da entrega total e defini�va dos equipamentos. 

b. Os serviços de assistência técnica on-site, realizados pela CONTRATADA ou autorizados pela mesma mediante declaração expressa, deverão ser prestados in loco, nas Unidades Policiais sempre que
possível ou, quando da necessidade de re�rada do equipamento, fornecer um subs�tuto com caracterís�cas técnicas equivalentes ou superior.

c.
A assistência técnica da garan�a consiste na reparação das eventuais falhas dos equipamentos, mediante a subs�tuição de peças, componentes e acessórios que se apresentem defeituosos de acordo
com os manuais e normas técnicas específicas para os equipamentos. No caso do modelo do equipamento haver sido descon�nuado, um similar será aceito, desde que possua as caracterís�cas
técnicas iguais ou superiores às exigidas no edital.

d. O serviço de garan�a deverá abranger os defeitos de hardware e de so�ware, através de manutenção preven�va, corre�va e/ou evolu�va, incluindo a subs�tuição de peças, partes, componente e
acessória, sem representar quaisquer ônus para a ins�tuição PMDF.

e. A CONTRATADA deverá comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, sempre que constatar condições inadequadas de funcionamento ou má u�lização a que estejam subme�dos os equipamentos
fornecidos, fazendo constar a causa de inadequação e a ação devida para sua correção. Essa medida visa zelo com o patrimônio público e aumento de vida ú�l dos equipamentos.

f.
A CONTRATADA deverá subs�tuir o equipamento já instalado, por um novo e de primeiro uso, no prazo máximo de 02 (dois) dias corridos, na hipótese do mesmo equipamento apresentar defeito por
02 (duas) ou mais vezes dentro de um período de 30 (trinta) dias corridos, isentando a CONTRATADA em caso de problemas originados por falhas na rede elétrica da CONTRATANTE. Cabe reforçar que
este item responsabiliza a CONTRATADA somente em caso de danos no equipamento, isentando-a de quaisquer fatores externos para o bom funcionamento do a�vo de rede.

g.

Durante todo o período da garan�a a CONTRATADA atualizará, ou disponibilizará para download, sem ônus adicional para o CONTRATANTE, so�wares necessários para o funcionamento dos
equipamentos, fornecendo todas as novas versões ou releases lançados pelo fabricante. Os so�wares tratados neste item incluem firmware (imagens) e boot. A atualização, ou disponibilização
para download, deverá ocorrer em um prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis a contar da data de lançamento da nova versão ou release. Caso a nova versão ou release seja disponibilizada
para download, todo suporte visando instalação e configuração deverá ser prestada pela CONTRATADA.



h. Os custos com eventuais envios de equipamentos e/ou transporte da equipe técnica da CONTRATADA relacionados a acionamentos da garan�a de manutenção para análise e correções de falhas nos
locais onde houver essa necessidade, será de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

i. Caso haja a iden�ficação de defeitos de so�ware ou de hardware nos equipamentos ao longo do contrato, a CONTRATADA deverá realizar o chamamento de consumidores, ou seja, o recall para
correção de possíveis falhas que os objetos desta aquisição possam vir a sofrer.

j. A CONTRATADA deverá fornecer, sempre que disponível, atualização de so�ware que vise trazer melhorias e correção de falhas do produto.

4.1.4.6. Processos e Procedimentos relacionados à Consultoria

a. A CONTRATADA deverá fornecer um canal para estreitamento da relação com a CONTRATANTE com o obje�vo de assessoramento desta em caso de dúvidas no que diz respeito à configurações dos
equipamentos e demais questões relacionadas à solução, sem ônus para a CONTRATANTE.

4.1.5. Definição dos Requisitos Temporais

4.1.5.1. A solução deverá ser implantada, em sua totalidade, em até 146 (cento e quarenta e seis) dias após a assinatura do contrato (cujo modelo encontra-se no Anexo H - Modelo de Minuta de Contrato),
com vistas a não ocasionar a descon�nuidade dos serviços em produção na PMDF, conforme cronograma abaixo: 

ETAPA DESCRIÇÃO DATA

1 Celebração do contrato D0

2

Reunião Inicial com a empresa contratada.

- A PMDF encaminhará informa�vo com os locais e quan�ta�vos dos equipamentos a serem entregues pela CONTRATADA para que esta possa propor Plano de
Inserção/Plano Global Trabalho.  

- Planejamento do treinamento de capacitação técnica.

D1 = D0 + em até 5
dias

Fase de planejamento da entrega dos equipamentos. D2 = D1 + até 10
dias

Avaliação documental da proposta de do Plano de Inserção/Plano Global Trabalho entregue pela CONTRATADA. D3 = D2 + até 5 dias

Ajustes realizados pela PMDF no Plano de Inserção/Plano Global de Trabalho a ser realizado pela CONTRATADA. D4 = D3 + até 2 dias

Limite para o término do Treinamento técnico. D5 = D4 + até 23
dias

3

Entrega da Solução e Instalação e Configuração da Solução (conforme cronograma 71703570). D6 = D4 + até 58
dias

Recebimento Provisório (término da instalação e configuração dos equipamentos). D7 = D6 + até
66 dias

Recebimento Defini�vo após a entrega de todos os itens e testes na rede. D8 = D7 + até
30 dias

Entrega do Cer�ficados de Garan�a, fazendo referência à quan�dade de produtos correspondentes, ao prazo de vigência da mesma. D9 = D8 + até 5 dias

Início da Garan�a Contratual. D10 = D8 + até 1 dia



4 Pagamento à CONTRATADA. D11 = D8 + 30 dias

5 Fim da Garan�a Contratual. D12 = D8 + 60 meses

4.1.5.2. Por se tratar de uma solução que envolve entrega de equipamentos, considerar-se-á entregue quando todos os equipamentos es�verem nas Unidades instalados e configurados, e após testes
realizados na rede PMDF.

4.1.6. Definição dos Requisitos de Segurança Operacional

a. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se integralmente pela sua equipe técnica, primando pela qualidade, desempenho, eficiência e produ�vidade, visando à execução dos trabalhos durante todo o
Contrato, dentro dos prazos es�pulados, sob pena de ser considerada infração passível de aplicação de penalidades previstas, caso os prazos, indicadores e condições não sejam cumpridas.

b. A CONTRATADA deverá responder integralmente por quaisquer perdas ou danos causados em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus profissionais em razão da execução do(s)
serviço(s) contratado(s), independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que es�ver sujeito.

c. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administra�va, sobre todo e qualquer assunto de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto do Contrato, respeitando todos
os critérios de sigilo, segurança e inviolabilidade, aplicáveis aos dados, informações, regras de negócio, documentos, entre outros.

d. Manter seus profissionais adequadamente trajados e iden�ficados com uso permanente de crachá, com foto e nome visíveis.

4.1.7. Definição dos Requisitos Sociais; Ambientais e Culturais

a.
Fornecer conjunto de manuais técnicos para cada equipamento, contendo todas as informações sobre o produto e instruções para instalação, configuração, manutenção, operação e gerenciamento. A
documentação e manuais técnicos devem estar escritos em português do Brasil (PT-BR), com exceção de termos técnicos usuais que poderão ser apresentados em língua estrangeira, e esta poderá ser
fornecida por meio digital.

b. Os equipamentos, sempre que possível, deverão estar configurados no idioma português do Brasil (PT-BR), afim de proporcionar maior pra�cidade e celeridade na interação com o usuário.

c. Seguir o estabelecido na Portaria PMDF nº 1101, de 08 de julho de 2019 que estabelece procedimentos para o recebimento de empresários e representantes de empresas e de outras ins�tuições
privadas no âmbito da Polícia Militar do Distrito Federal, bem como seguir suas caracterís�cas de ins�tuição militar e seus horários de funcionamento.

d. Priorizar o emprego de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local para execução dos serviços.

e.
Devem ser observados os requisitos ambientais para a obtenção de cer�ficação do Ins�tuto Nacional de Meteorologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou
de menor impacto ambiental em relação aos seus similares. A comprovação poderá ser feita mediante apresentação de cer�ficação emi�da por ins�tuição pública oficial ou ins�tuição credenciada, ou
por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências citadas, incluindo declaração do fabricante.

f. Implementar e manter, em conjunto com a CONTRATANTE, controles e procedimentos específicos para assegurar a segurança �sica e lógica da solução de TIC.

g. Assegurar a iden�ficação dos colaboradores da CONTRATADA durante a entrega da solução de TIC na Diretoria de Telemá�ca da PMDF.

4.2. Dos Requisitos Tecnológicos da Solução de TIC

4.2.1. Requisitos Gerais de Hardware e So�ware

4.2.1.1. Requisitos Gerais de Hardware e So�ware e específicos para cada item consta no Anexo A deste Termo de Referência.

4.2.2.  Dos Requisitos Tecnológicos de Projeto e de Implementação

a. A CONTRATADA deverá elaborar juntamente com a CONTRATANTE em reunião inicial da execução do contrato a proposta do planejamento de implantação dos serviços de forma detalhada do
objeto em até 15 (quinze) dias  que deverá ser aprovada pela CONTRATANTE. 



b. A CONTRATADA deverá descrever as fases e a�vidades do OBJETO do contrato, desde seu início até a conclusão.

c. A CONTRATADA deverá minimizar o impacto para a implantação do OBJETO, tendo em vista que o serviço prestado pela CONTRATANTE é de u�lidade pública e é prestado diuturnamente.

d.

  A CONTRATADA deverá apresentar cronograma detalhado, contendo:

A�vidades: a CONTRATADA deverá relacionar as a�vidades a serem executadas com definição das respec�vas durações.

O cronograma não pode superar os prazos previamente definidos no Termo de Referência.

Recursos humanos: a relação (nomes e demais dados) iden�ficando os recursos humanos, da CONTRATADA e da CONTRATANTE, com suas respec�vas responsabilidades, indicando a dedicação
destes recursos ao longo das fases.

Etapas: agrupadas por a�vidades correlatas e seus paralelismos, quando for o caso.

Marcos: definir marcos para entrega, que corresponde ao término de fases ou etapas.

4.2.3. Dos Requisitos Tecnológicos de Implantação

a.
O serviço de instalação �sica, configuração e operacionalização da solução ficará a cargo da empresa CONTRATADA e deverá ser na modalidade hands on, procedendo a passagem de conhecimento
rela�vo a tecnologia durante a própria configuração da solução durante o acompanhamento destes serviços pela CONTRATANTE, não excluindo instrução teórica pré-estabelecida no item 4.1.2 que
trata sobre os Requisitos de Capacitação deste Termo de Referência.

b. A empresa vencedora do processo licitatório de contratação da solução deverá manter em seus estoques o quan�ta�vo de equipamentos que atendam ao cronograma de instalação deste projeto para
que não hajam atrasos na entrega defini�va.

c. Os critérios de instalação e configuração deverão seguir cronograma (71703570) conforme complexidade específica para cada local, priorizando proximidades entre estes e quan�dade de a�vos de
rede a serem instalados em cada unidade policial, além da complexidade específica de configurações de rotas de tráfego por localidade.

d. Os novos equipamentos deverão ser entregues já no des�no final de sua u�lização, onde a CONTRATADA realizará a subs�tuição pelos já existentes, instalação e configuração dos novos e entrega dos
an�gos em local a ser definido em reunião inicial, em virtude de limitações de espaço �sico na Diretoria de Telemá�ca.

e. A CONTRATADA deverá inserir o número de tombamento nas configurações prévias dos equipamentos, seguindo o mesmo padrão para todos, e em conformidade com a relação de
e�quetas/equipamentos confeccionados pela Diretoria de Patrimônio, Transporte e Suprimento (DPTS).

f. Ao término de cada dia trabalhado, a CONTRATADA deverá emi�r uma ordem de entrega de material, os quais foram devidamente instalados e configurados nas respec�vas unidades policiais,
conforme cronograma 71703570.

g. O recebimento provisório se dará ao término completo das instalações e conferência dos equipamentos.

h.
Após realização dos testes de performance e demais funcionalidades dos equipamentos, será realizado o recebimento defini�vo. Caso os equipamentos não estejam conforme o padrão solicitado, a
empresa deverá providenciar sua troca em até 15 (quinze) dias corridos. Caso haja reincidência na entrega equivocada ou na performance inferior, serão aplicadas as sanções previstas no Termo de
Referência.

4.2.4. Dos Requisitos Tecnológicos de Garan�a, de Suporte Técnico e de Manutenção

a.   A CONTRATADA deverá prestar serviço de manutenção e suporte técnico ao longo da vigência do contrato de 60 (sessenta) meses, des�nado a: 

restabelecimento de serviços interrompidos ou degradados; 

solução de problemas de configuração e falhas técnicas nos serviços; 

esclarecimentos de dúvidas sobre configurações e u�lização dos serviços; 



implementação de novas funcionalidades, caso haja.

b. A CONTRATADA deverá oferecer suporte técnico conforme os níveis de cri�cidade estabelecidos na alínea "b" do item 4.1.4.4 "Processos e procedimentos relacionados ao Suporte Técnico."

c. Será criada fila de atendimento de incidentes no sistema OTRS já u�lizado pela Diretoria de Telemá�ca da PMDF para abertura de chamados técnicos relacionados a Tecnologia da Informação e
Comunicações, para que a CONTRATADA realize o controle de atendimento dos chamados gerados pela CONTRATANTE.

d. A CONTRATADA deverá informar os dados dos responsáveis pelo gerenciamento dos chamados abertos via OTRS para que a CONTRATANTE realize o cadastro destes.

e. Nos chamados abertos via OTRS, a CONTRATADA deverá informar o número do chamado aberto por sistema próprio desta e/ou planejar uma forma automa�zada de conexão entre as aplicações.

f. Qualquer abertura de chamado técnico somente poderá ser encerrado com o consen�mento expresso de algum preposto do CONTRATANTE. No encerramento do chamado técnico, a CONTRATADA
deverá registrar o nome do preposto da CONTRATANTE, responsável pela autorização de encerramento do chamado técnico.

4.2.5. Dos Requisitos Tecnológicos de Experiência Profissional

a.

A CONTRATADA, a par�r do início da execução contratual, deverá comprovar que dispõe de, pelo menos 01 (um) profissional, detentor de cer�ficação de gerenciamento de projetos PMP (Project
Management Professional) do PMI (Project Management Ins�tute), comprovando mediante a apresentação da cer�ficação e cópia da carteira de trabalho ou contrato de prestação de serviço para a
execução do contrato. Esta solicitação visa garan�r que a proponente possui profissionais aptos para desenvolver os serviços de gerenciamento do projeto do CONTRATANTE, durante o período de
implantação da solução ofertada. 

b.
A CONTRATADA, a par�r do início da execução contratual, deverá possuir em seu quadro funcional pelo menos 02 (dois) profissionais treinados e com cer�ficação máxima disponível pelo fabricante da
solução ofertada, podendo comprovar através de cer�ficados emi�dos pelo fabricante. Esta solicitação visa garan�r que a CONTRATADA tenha plenas condições de elaborar/acompanhar o processo de
instalação/configuração do objeto da licitação, juntamente com os profissionais da área técnica da PMDF, assim como manter o nível de suporte técnico necessário durante toda a vigência do contrato.

c.
Como forma comprobatória de capacidade de entrega da solução, a CONTRATADA deverá comprovar fornecimento do mesmo produto em questão (switches) para empresas privadas e/ou órgãos
públicos da administração  pública direta ou indireta, de no mínimo 50% do quan�ta�vo de equipamentos objeto desta aquisição. Admite-se a somatória de atestados de capacidade técnica para sua
comprovação, desde que compa�veis com o objeto a ser licitado.

4.2.6. Dos requisitos tecnológicos de formação da equipe

a. O dimensionamento da(s) EQUIPE(S) TÉCNICA(S) necessária(s) à correta execução dos serviços é de inteira responsabilidade da CONTRATADA, desde que atendidas as exigências mínimas definidas
neste TERMO DE REFERÊNCIA e de modo a garan�r o atendimento aos requisitos de qualidade, disponibilidade e atendimento aos níveis mínimos de serviço exigidos.

b.

A empresa vencedora do certame, a par�r do início da execução contratual,  deverá possuir em seu quadro funcional pelo menos 02 (dois) profissionais treinados e com cer�ficação máxima disponível
pelo fabricante da solução ofertada, podendo comprovar através de cer�ficados emi�dos pelo fabricante. Esta solicitação visa garan�r que a CONTRATADA tenha plenas condições de
elaborar/acompanhar o processo de instalação/configuração do objeto da licitação, juntamente com o profissional designado pela PMDF, assim como manter o nível de suporte técnico necessário
durante toda a vigência do contrato.

c. O atendimento aos requisitos de qualificação técnica dos profissionais deve ser comprovado por meio de currículo que deverá ser obrigatoriamente acompanhado de cópia(s) da seguintes
documentações:

Diploma(s) e cer�ficado(s);

Se experiência como autônomo/consultor: apresentar contrato de prestação de serviços e declaração/cer�dão do an�go tomador do serviço contendo a descrição das a�vidades desenvolvidas e
o respec�vo período de exercício;

Se experiência como pessoa jurídica: apresentar contrato social, contrato de prestação de serviços e declaração/cer�dão do an�go tomador do serviço contendo a descrição das a�vidades
desenvolvidas e o respec�vo período de exercício; e

Se experiência sob regime da CLT: apresentar CTPS, com declaração/cer�dão do an�go empregador contendo a descrição das a�vidades desenvolvidas e o respec�vo período de exercício.



d. A não comprovação da qualificação dos profissionais da CONTRATADA diretamente envolvidos na prestação dos serviços junto ao CONTRATANTE nos prazos previstos neste TERMO DE REFERÊNCIA
pode caracterizar, salvo mo�vo de força maior, inexecução parcial do CONTRATO ensejando a adoção das medidas de gestão contratual cabíveis, quando for o caso.

4.2.7. Dos Requisitos Tecnológicos de Metodologia de Trabalho

a.
A realização dos serviços constantes na garan�a prevista na alínea "a" do item 4.2.8, deverão ser realizados, sempre que possível, nos locais onde os equipamentos es�verem instalados, visando o
mínimo de impacto nas paradas de serviços vinculados àquele a�vos ou, caso necessário, subs�tuição temporária de equipamento durante a manutenção do disposi�vo em pane que será avaliado e
reparado em local próprio da CONTRATADA.

b. Os prazos para atendimento e execução dos serviços de garan�a prestados pela CONTRATADA deverão seguir o constante na alínea "b" do item 4.1.4.4, de acordo com os níveis de cri�cidade dos
serviços (nível 01 e nível 02).

c. Os locais definidos como cri�cidade nível 01 têm funcionamento e/ou acompanhamento para serviços relacionado à garan�a de forma ininterrupta. 

d. Os locais definidos como cri�cidade nível 02 deverão seguir horário comercial (das 08h às 18h) para os serviços relacionados à garan�a.

e. Em caso de incidentes simultâneos com os equipamentos e não havendo técnicos suficientes para atendimento ao mesmo tempo, a CONTRATADA deverá consultar junto ao gestor e/ou equipe técnica
da Diretoria de Telemá�ca acerca da priorização dos serviços de garan�a a serem realizados.

f. É obrigação do preposto da CONTRATADA fazer cumprir os prazos de SLA “Service Level Agreement”, ou "Acordo de Nível de Serviço" exigidos na alínea "b" do item 4.1.4.4 deste estudo, conforme sua
cri�cidade, cabendo no�ficação por parte da CONTRATANTE e exigência de resposta formal para o descumprimento destes prazos.

4.2.8. Dos Requisitos Tecnológicos de Segurança da Informação

a. A CONTRATADA deverá informar à CONTRATANTE todas as senhas u�lizadas para configuração dos equipamentos, as quais deverão ser alteradas pela CONTRATANTE com o apoio técnico da
CONTRATADA e na presença de servidor da CONTRATANTE, logo após o encerramento do contrato, sem ônus para a PMDF.

b. A CONTRATADA, após a assinatura do contrato, por meio de seu representante, assinará um termo de confidencialidade da informação - conforme modelo a ser estabelecido no Termo de Referência -
em que se responsabilizará pela manutenção de sigilo e confidencialidade das informações a que possa ter acesso em decorrência da contratação.

4.2.9. Demais requisitos tecnológicos aplicáveis

a. Não se aplica.

4.2.10. Requisitos relacionados à gestão

a.
Cabe à equipe de gestão contratual fiscalizar o andamento dos serviços prestados pela CONTRATADA durante o período vigente deste, fazendo cumprir os prazos de atendimento da garan�a de
suporte técnico e, em caso de descumprimento, realizar a no�ficação para que a empresa CONTRATADA jus�fique eventuais atrasos ou demais falhas na execução do contrato e, em casos descritos
neste TERMO DE REFERÊNCIA,  realizar a aplicação das respec�vas multas por tais descumprimentos.

5. DEVERES E RESPONSABILIDADES

5.1. Deveres e responsabilidades da Contratante

5.1.1. Nomear Gestor e Fiscais Técnico, Administra�vo e Requisitante do contrato para acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos;

5.1.2. Encaminhar formalmente a demanda por meio de Ordem de Serviço ou de Fornecimento de Bens, de acordo com os critérios estabelecidos no Termo de Referência ou Projeto Básico;

5.1.3. Receber o objeto fornecido pela Contratada que esteja em conformidade com a proposta aceita, conforme inspeções realizadas;

5.1.4. Aplicar à Contratada as sanções administra�vas regulamentares e contratuais cabíveis, comunicando ao órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços, quando aplicável;



5.1.5. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento à contratada, dentro dos prazos preestabelecidos em contrato;

5.1.6. Comunicar à contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento da solução de TIC;

5.1.7. Definir produ�vidade ou capacidade mínima de fornecimento da solução de TIC por parte da contratada, com base em pesquisas de mercado, quando aplicável; e

5.1.8. Prever que os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solução de TIC sobre os diversos artefatos e produtos produzidos em decorrência da relação contratual, incluindo a
documentação, o código-fonte de aplicações, os modelos de dados e as bases de dados, pertençam à Administração;

 

5.1.9. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços e anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução, sob os aspectos quan�ta�vos e qualita�vos.

5.1.10. Avaliar a compa�bilidade contratual e autorizar a execução de Ordens de Serviço.

5.1.11. Determinar as datas e os horários para realização das manutenções, em acordo com a área demandante, prevendo o mínimo de impacto nas a�vidades dos usuários.

 

5.1.12. Manter representante devidamente autorizado para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto deste Termo de Referência.

 

5.1.13. Permi�r o acesso dos representantes e dos recursos técnicos da CONTRATADA ao local de prestação dos serviços, desde que devidamente iden�ficados e respeitadas as normas que disciplinam a
segurança do patrimônio, das pessoas e das informações.

 

5.1.14. Proporcionar todas as condições necessárias para que a CONTRATADA possa cumprir o objeto desta contratação.

 

5.1.15. Solicitar a subs�tuição de qualquer membro da equipe técnica da CONTRATADA, caso se entenda ser benéfico à prestação dos serviços.

 

5.1.16. Convocar, a qualquer momento, os funcionários e representantes da CONTRATADA, para prestar os esclarecimentos ou sanar dúvidas;

5.2. Deveres e responsabilidades da contratada

5.2.1. Indicar formalmente preposto para representar a contratada junto à contratante;

5.2.2. Atender prontamente quaisquer orientações e exigências da EPC;

5.2.3. Executar os serviços conforme especificações deste TR e de sua proposta, com a alocação dos empregados, cooperados, credenciados ou parceiros necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas
contratuais, além de fornecer e u�lizar os materiais, equipamentos, veículos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quan�dade mínimas especificadas neste TR e em sua proposta.

5.2.4. Reparar ou corrigir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo gestor, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução.

5.2.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à PMDF, devendo ressarcir imediatamente a Administração, em sua
integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garan�a, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

5.2.6. U�lizar empregados, cooperados, credenciados ou parceiros habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor.

5.2.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Cole�vo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante.

5.2.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

5.2.9. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garan�ndo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
rela�vos à execução dos serviços.

5.2.10. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer a�vidade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

5.2.11. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.



5.2.12. Promover a organização técnica e administra�va dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este TR, no prazo
determinado.

5.2.13. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação per�nente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores
condições de segurança, higiene e disciplina.

5.2.14. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos execu�vos que fujam às especificações do memorial descri�vo.

5.2.15. Não permi�r a u�lização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permi�r a u�lização do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

5.2.16. Manter durante toda a vigência do contrato, em compa�bilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

5.2.17. Guardar sigilo sobre todas as informações ob�das em decorrência do cumprimento do contrato.

5.2.18.Prestar os serviços dentro dos parâmetros e ro�nas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quan�dade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às
recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

5.2.19. Propiciar todos os meios necessários à fiscalização do contrato pela contratante;

5.2.20. Manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições da habilitação;

5.2.21. Quando especificada, manter, durante a execução do contrato, equipe técnica composta por profissionais devidamente habilitados, treinados e qualificados para fornecimento da solução de TIC;

5.2.22. Quando especificado, manter a produ�vidade ou a capacidade mínima de fornecimento da solução de TIC durante a execução do contrato; e

5.2.23. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de
forma permanente, permi�ndo à Contratante distribuir, alterar e u�lizar os mesmos sem limitações; 

5.2.24. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive
aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua u�lização sem que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

5.2.25. Instruir seus empregados, cooperados, credenciados ou parceiros quanto à necessidade de acatar as normas internas da PMDF;

5.2.26. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços.

5.2.27. Designar preposto responsável pelo relacionamento administra�vo com a Contratante, quando da assinatura do contrato, com autonomia para tomar decisões que impactem no bom andamento do
serviço.

5.2.28. Responsabilizar-se por todas as despesas com materiais, mão de obra, transportes, equipamentos, máquinas, seguros, taxas, tributos, incidências fiscais, trabalhistas e previdenciárias, salários,
custos diretos e indiretos, encargos sociais e contribuições de qualquer natureza ou espécie, necessários à perfeita execução do contrato.

5.2.29. Orientar os empregados, cooperados, credenciados ou parceiros a cumprir de forma adequada as obrigações legais e as exigências deste TR e do edital de licitação e seus anexos.

5.2.30. Prestar esclarecimentos à Contratante sobre eventuais atos ou fatos no�ciados que envolvam interesse da Contratada, independentemente de solicitação.

5.2.31. Responsabilizar-se, inclusive civil e criminalmente, por eventuais danos causados à Contratante, aos seus servidores e empregados ou a terceiros, independentemente de culpa ou dolo, inclusive
respondendo pelos danos causados pelos seus prepostos, empregados, cooperados, credenciados ou parceiros na execução do serviço.

5.2.32. Assinar o Termo de Compromisso de Manutenção de Sigilo e Cumprimento das Normas de Segurança da Informação, conforme modelo Anexo B deste Termo de Referência, com obje�vo de prover a
necessária e adequada proteção às informações restritas de propriedade da Contratante e demais órgãos e en�dades componentes do contrato reveladas à Contratada em função da prestação dos serviços
objeto deste termo, onde a mesma compromete-se a não reproduzir nem dar conhecimento a terceiros das informações restritas reveladas, sem a anuência de forma expressa da Contratante.

5.3. Deveres e responsabilidades do órgão gerenciador da ata de registro de preços

5.3.1. Registrar sua intenção de registro de preços no Portal de Compras do Governo federal;

5.3.2. Consolidar informações rela�vas à es�ma�va individual e total de consumo, promovendo a adequação dos respec�vos termos de referência ou projetos básicos encaminhados para atender aos
requisitos de padronização e racionalização;

5.3.3. Promover atos necessários à instrução processual para a realização do procedimento licitatório;

5.3.4. Realizar pesquisa de mercado para iden�ficação do valor es�mado da licitação e, consolidar os dados das pesquisas de mercado realizadas pelos órgãos e en�dades par�cipantes



5.3.5. Confirmar junto aos órgãos par�cipantes a sua concordância com o objeto a ser licitado, inclusive quanto aos quan�ta�vos e Termo de Referência ou projeto básico;

5.3.6. Realizar o procedimento licitatório;

5.3.7. Gerenciar a ata de registro de preços;

5.3.8. Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados;

5.3.9. Aplicar, garan�da a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no procedimento licitatório; e aplicar, garan�da a ampla defesa e o contraditório, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações.

5.3.10. Autorizar, excepcional e jus�ficadamente, a prorrogação de prazos, respeitado o prazo de vigência da ata, quando solicitada pelo órgão não par�cipante.

6. MODELO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

6.1. Cons�tui objeto deste instrumento o Registro de Preços para contratação de empresa para as pretensas aquisições, conforme itens, as especificações e os prazos descritos no Termo de Referência.

6.2. Os serviços objetos do presente termo deverão ser executados indiretamente, uma vez que a PMDF não dispõe de meios para fazê-lo diretamente (art. 6º, VII, da Lei 8.666/93).

6.3. No preço já estão incluídos todos os custos e despesas do fornecimento, como transporte, mão de obra, encargos sociais, seguros, impostos e taxas necessárias à perfeita conclusão do objeto
contratado que porventura venham a incidir direta ou indiretamente sobre o mesmo.

6.4. A CONTRATADA está expressamente proibida de veicular qualquer publicidade ou qualquer outra informação acerca da execução dos serviços contratados sem a prévia autorização da CONTRATANTE.

6.5. As obrigações do contrato deverão ser cumpridas em estrita observância às normas legais e técnicas vigentes e per�nentes ao objeto contratual, bem como aos bons padrões de qualidade.

6.6. Os locais e prazos de entregas obedecerão às premissas es�puladas no Termo de Referência.

6.7. A existência de preços registrados não obriga a Adminstração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se ao ORGÃO GERENCIADOR, a realização de licitação específica para a
contratação pretendida ou promoção de contratação direta.

6.8. O órgão gerenciador deverá jus�ficar o mo�vo da não u�lização do registro de preços e será assegurada ao beneficiário do registro preferência para contratação em igualdade de condições.

6.9. A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, cuja contagem inicia no dia seguinte ao da publicação do seu extrato no Diário Oficial Eletrônico do Distrito Federal.

6.10. Dentro da validade da Ata de Registro de Preços o FORNECEDOR com preços registrados poderá ser convocado para assinar o Contrato conforme art. 16 da Lei Distrital 39.103/2018.

6.11. Alternadamente à convocação para comparecer perante ÓRGÃO GERENCIADOR para a assinatura do contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência com
aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado no prazo de 07 (sete) dias corridos, a contar da data de seu recebimento.

6.12. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado por igual período, por solicitação jus�ficada do FORNECEDOR, desde que aceita pelo ÓRGÃO GERENCIADOR.

6.13. Não serão aceitos quaisquer equipamentos recondicionados, reaproveitados, ou quaisquer outras condições que não seja: novos, de primeiro uso e originais.

6.14. De modo a aferir a condição de equipamento novo, a CONTRATADA deverá, antes do recebimento defini�vo da solução, submeter cada um dos objetos à inspeção da Equipe de Fiscalização do
Contrato que verificará:

6.14.1. Estado geral do objeto: se há indícios de choques, líquidos, umidade, adulterações, aberturas, temperaturas excessivas ou quaisquer outras condições de deterioração do equipamento.

6.14.2. Integridade do lacre do fabricante, se for o caso; e numeração e iden�ficação do part number, serial number e similares, de acordo com a Nota Fiscal Eletrônica respec�va.

6.14.3. Se o fornecedor, no ato da assinatura do Contrato não comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação do certame, ou quando, injus�ficadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser
convocado outro licitante, respeitada a ordem de classificação para, após a verificação de aceitabilidade da proposta, negociação de preço e comprovada a manutenção dos requisitos de habilitação,
celebrar o Contrato.

6.14.4. A inspeção poderá sentenciar a rejeição do equipamento no caso de indícios de choques, unidade, adulterações, aberturas, dentre outros.

6.14.5. O fornecedor que se recusar a assinar o Contrato estará sujeito às penalidades previstas no Termo de Referência.

6.14.6. Após a inspeção e emissão de documento, os equipamentos deverão ser acondicionados em invólucros �po caixa com o conjunto de equipamentos previsto para cada local de instalação, os quais
serão lacrados pela Fiscalização e enviados pela contratada aos seu local de instalação. Durante a fase de Planejamento da Entrega, Instalação e Configuração, previsto no item 4.1.5 deste TR e conforme
"Cronograma Implantação de Switches", documento SEI nº 71703570, o procedimento estabelecido neste parágrafo poderá ser alterado caso a contratada sugira outro processo de trabalho mais eficiente e
este venha a ser acatado pela contratante.



6.14.7. No momento de início da instalação, a CONTRATANTE designará funcionário para efetuar o rompimento do lacre do invólucro, bem como do lacre do fabricante na caixa, e aferir o estado de material
novo.

6.14.8Quaisquer rompimento de lacre ou aberturas, ou início de instalação não realizados ou supervisionados pela Fiscalização, implicará na rejeição do equipamento e necessidade de subs�tuição.

6.15. Do recebimento provisório e do recebimento defini�vo

6.15.1. O gestor do Contrato promoverá o recebimento provisório dos serviços nos termos do art. 73, inciso II, alínea "a" da Lei nº 8.666/93, quando será feita a avaliação da qualidade dos serviços
realizados ou dos bens entregues e, por amostragem, da conformidade do objeto com as especificações constantes neste Contrato e no Termo de Referência.

6.15.2. Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e seus anexos, devendo ser
corrigidos/refeitos/subs�tuídos no prazo fixado pelo gestor do contrato, às custas da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

6.15.3. O recebimento provisório se dará pela confecção e assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, a cargo do fiscal técnico do Contrato, seguindo o modelo do ANEXO E do Termo de
Referência, quando da entrega, instalação e configuração do objeto constante em ordem de serviço ou fornecimento de bens (conforme modelo no ANEXO E do TR), e ocorrerá desde que o produto esteja
em conformidade em este Contrato e Termo de Referência.

6.15.4. O Gestor do Contrato promoverá o recebimento defini�vo dos serviços nos termos do art. 73, inciso II, alínea "b" da Lei nº 8.666/93, após a verificação da qualidade e das especificações técnicas dos
objetos entregues, bem como do serviço executado e materiais empregados, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado, conforme especificado no Termo de Referência, no prazo
máximo de 30 (trinta) dias contados da data do recebimento provisório.

6.15.5. O recebimento defini�vo se dará pela confecção e assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a cargo do Fiscal Requisitante e Fiscal Técnico do Contrato, seguindo o modelo do ANEXO F do
Termo de Referência, e ocorrerá com base nas informações produzidas nos incisos I a VII do art. 33 da IN 1/2019 - ME, desde que o produto esteja em conformidade com este Contrato e Termo de
Referência.

6.16. Quanto ao pagamento à PMDF

6.16.1. Pagará à empresa pelo objeto efe�vamente fornecido até 30 (trinta) dias após a apresentação da fatura ou nota fiscal, em nome da PMDF, devidamente atestada pelo Executor da Nota de Empenho
devidamente nomeado pela PMDF, por meio de depósito na conta corrente da empresa através de Ordem Bancária.

6.16.2. A consulta rela�va à regularidade fiscal, exigida quando da habilitação, será feita previamente ao pagamento, devendo seu resultado ser juntado aos autos do processo próprio e ficando o efe�vo
pagamento a ela condicionado.

6.16.3. O prazo de pagamento será suspenso se o fornecimento não es�ver de acordo com as especificações es�puladas neste instrumento, caso em que o prazo referido no caput desta Cláusula será
contato a par�r da efe�va regularização das pendências por parte da empresa.

6.16.4. Do montante devido à empresa poderão ser deduzidos os valores correspondentes a multas e/ou indenizações impostas pela PMDF.

6.16.5. O representante legal da CONTRATADA responsável pela execução total do objeto, deverá assinar o Termo de compromisso de manutenção de sigilo e cumprimento das normas de segurança da
informação, seguindo o modelo do ANEXO B do Termo de Referência.

6.16.6. Todos os empregados da Contratada, direta ou indiretamente envolvidos na contratação, deverão assinar o Termo de ciência da declaração de manutenção de sigilo e das normas de segurança da
informação, seguindo o modelo do ANEXO C do Termo de Referência.

6.17. Da revisão e cancelamento

6.17.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços pra�cados no mercado ou de fato que eleve o custo do(s) fornecimento(s) registrado(s), cabendo à
Administração promover as negociações junto ao FORNECEDOR.

6.17.2. Quando o preço registrado torna-se superior ao preço pra�cado no mercado por mo�vo superveniente, a Administração convocará o FORNECEDOR para negociar a redução dos preços tendo como
referência os valores pra�cados pelo mercado.

6.17.3. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor pra�co pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade caso a comunicação ocorra antes da solicitação
de fornecimento.

6.17.4. Considerando a ordem de classificação do certame, os fornecedores serão convocados para a redução de seus preços em relação aos valores pra�cados pelo mercado.

6.17.5. Quando o preço de mercado torna-se superior aos preços registrados e o FORNECEDOR não puder cumprir o compromisso, o ÓRGÃO GERENCIADOR poderá:

6.17.6. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes da solicitação de fornecimento, onde não haverá aplicação de penalidade se confirmada a veracidade dos mo�vos
e comprovantes apresentados.



6.17.7. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.17.8. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá revogar a Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

6.18. O fornecedor terá cancelado o registro de preços quando:

6.18.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.

6.18.2. Não assinar o Contrato, não re�ra a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pelo órgão gerenciador, sem jus�fica�va aceitável.

6.18.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles pra�cados no mercado.

6.18.4. Nas hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrentes do registro de preços.

6.18.5. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas será formalizado pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.19. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento das previsões da Ata de Registro de
Preços, devidamente comprovados e jus�ficados:

6.19.1. Por razão do interesse público.

6.19.2. A pedido do fornecedor, antes do pedido de fornecimento.

6.19.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou
força maior, que deverão ser devidamente comprovados.

6.19.4. As condições gerais de fornecimento, tais como os prazos e critérios de recebimento, as obrigações da Administração e do FORNECEDOR registrado, penalidades e demais condições de ajuste,
encontram-se definidos no Termo de Referência e Contrato Administra�vo.

6.20. Da forma de execução e acompanhamento dos serviços

6.20.1. A execução dos serviços será iniciada imediatamente após a assinatura do Contrato Administra�vo e de acordo com a demanda da PMDF.

6.20.2. Até o quinto dia ú�l de cada mês, a contratada disponibilizará ao Gestor do Contrato, em forma digital, relação que consiste os chamados realizados no mês anterior, com o respec�vo status do
andamento de deu atendimento, especificando: A Ordem de Serviço, data da abertura do chamado, data e horário agendados para visita técnica, data em que o serviço foi prestado, �po de serviço
prestado, e descrição da a�vidade como reparo e/ou peças subs�tuídas, se houver.

6.20.3. A Contratada deverá disponibilizar meio para que a contratante possa solicitar, quando necessário, um relatório com todos os números de iden�ficação da abertura de chamados realizados nos
moldes do Anexo D.

6.21. Procedimentos para encaminhamento e controle de solicitações:

6.21.1.A contratada deverá possuir canais de comunicação com a contratante, via chamada telefônica local, a cobrar ou 0800, e-mail, website ou chat do fabricante ou da empresa autorizada, em qualquer
caso em português.

6.21.2. Os acionamentos da garan�a serão solicitados mediante a abertura de chamados a serem efetuados pela área técnica da Diretoria de Telemá�ca da PMDF através de sistema próprio já existente
denominado OTRS, pertencente à contratante, ao qual a contratada deverá possuir acesso e providenciar a interoperabilidade deste com sistema próprio, gerando Ordem de Serviço para cada incidente.

6.21.3. Será criada fila de atendimento de incidentes no sistema OTRS já u�lizado pela Diretoria de Telemá�ca da PMDF para abertura de chamados técnicos relacionados a Tecnologia da Informação e
Comunicações, para que a contratada realize o controle de atendimento dos chamados gerados pela contratante.

6.21.4. A contratada deverá informar os dados dos responsáveis pelo gerenciamento dos chamados abertos via OTRS para que a contratante realize o cadastro destes.

6.21.5. Nos chamados abertos via OTRS, a contratada deverá informar o número do chamado aberto por sistema próprio desta e/ou planejar uma forma automa�zada de conexão entre as aplicações.

6.21.6. Qualquer abertura de chamado técnico somente poderá ser encerrado com o consen�mento expresso de algum preposto do contratante. no encerramento do chamado técnico, a contratada deverá
registrar o nome do preposto da contratante, responsável pela autorização de encerramento do chamado técnico.

6.21.7. Forma de execução e acompanhamento dos serviços: a contratada será responsável pela execução dos serviços e seu acompanhamento diário da qualidade e dos níveis de serviço alcançados com
vistas a efetuar ajustes e correções. quaisquer problemas que venham a comprometer o bom andamento dos serviços ou o alcance dos níveis de serviço estabelecidos, devem ser imediatamente
comunicados à diretoria de telemá�ca, que em parceria com a contratada, buscará a melhor solução para resolução do problema.

6.22. Procedimentos de finalização do Contrato



6.22.1. Concluídas as demandas a serem ATENDIDAS, o contrato será encerrado.

6.22.2. Por ocasião do encerramento, todas os acessos da CONTRATADA serão bloqueados.

6.22.3. Uma vez concluído o Contrato, todos os produtos técnicos decorrentes da execução contratual devem ser repassados à CONTATANTE, não cabendo à CONTRATADA u�lizá-los para fins de
atendimento a outros clientes.

6.23. Ro�nas de Execução

6.23.1. Prazos

6.23.1.1. Os prazos para execução das demandas, previstos em Ordens de Serviços, serão definidos em acordo com a CONTRATADA.

6.23.1.2. A definição de tempo para execução será feita de forma a atender os padrões de qualidade cer�ficados, a janela disponível para atendimento de suporte técnico da garan�a e demais condições
contratuais da prestação dos serviços.

6.23.1.3. A par�r da assinatura do contrato será dado um prazo de 80 dias para o início da instalação e configuração da solução, obedecendo o prazo limite definido no cronograma 71703570.

6.23.2. Horários

6.23.2.1. O serviço de instalação e configuração dos equipamentos funcionará de segunda a sexta-feira em horário comercial (das 08h às 18h), com intervalo de 02 (duas) horas de almoço.

6.23.2.2. Para acionamento e prestação de suporte técnico da garan�a, o regime será de acordo com a cri�cidade específica (nível 01: 24x7; nível 02: horário comercial, das 08 às 18h).

6.23.2.3. Os chamados ou Ordens de Serviço relacionados ao suporte técnico da garan�a que possam provocar impacto/indisponibilidades, deverão ser executadas, PRIORITARIAMENTE, fora do horário
normal de expediente, em dias úteis, ou em finais de semana após agendamento e autorização da PMDF.

6.23.3. Locais de Entrega/ Local de Prestação do Serviço

6.23.3.1. Os novos equipamentos deverão ser entregues já no des�no final de sua u�lização, onde a CONTRATADA realizará a subs�tuição pelos já existentes, instalação e configuração dos novos e entrega
dos an�gos em local a ser definido em reunião inicial, em virtude de limitações de espaço �sico na Diretoria de Telemá�ca.

6.23.3.2. Os serviços de assistência técnica “on-site”, realizados pela CONTRATADA ou autorizados pela mesma mediante declaração expressa, deverão ser prestados in loco, nas Unidades Policiais sempre
que possível ou, quando da necessidade de re�rada do equipamento, fornecer um subs�tuto com caracterís�cas técnicas equivalentes ou superior.

6.24. Quan�dade mínima de bens ou serviços para comparação e controle

6.24.1. O escopo deste projeto de aquisição de switches tem por obje�vo a análise na necessidade de subs�tuição dos equipamentos já existentes, os quais encontram-se sem garan�a e, conforme Manual
de Boas Prá�cas, Orientações e Vedações de Contratação de A�vos de TIC - Versão 4, vinculado à Portaria MP/STI nº 20, de 14 de junho de 2016, "para aquisição de a�vos de rede, �po equipamentos wi-fi,
switches de centro e de borda, roteadores, etc, deve-se considerar o tempo de vida de 5 (cinco) anos para fins de posicionamento da tecnologia e de garan�a de funcionamento", jus�ficando também, a
subs�tuição dos a�vos de rede da PMDF.

6.24.2. Além das subs�tuições do atual parque tecnológico de switches por equipamentos novos e com garan�a de suporte técnico, há previsão também, para aquisição de equipamentos adicionais em
virtude da expansão atual da rede em comparação à úl�ma aquisição deste a�vo realizada no ano de 2015.

6.24.3. Trata-se de objeto cuja necessidade de contratação se faz necessária, seja em face de subs�tuição pelo desgaste natural ou pela defasagem tecnológica, decorrentes de acréscimo de novos
equipamentos em razão do aumento da demanda corpora�va. Ademais, é de grande importância o uso de switches confiáveis, de modo a minimizar riscos de paralisação ou de descon�nuidade de
a�vidades, mantendo constante eficiência e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.

6.24.4. Para a perfeita execução do objeto, a contratada deverá disponibilizar todos os itens nas quan�dades determinadas no item 2.5 deste Termo de Referência.

6.24.5. A vencedora do certame deverá emi�r cer�ficado de garan�a dos equipamentos, fazendo referência à quan�dade de produtos correspondentes, ao prazo de vigência da mesma e deverá ser
entregue à contratante em até 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de assinatura do Termo de Recebimento Defini�vo.

6.25. Mecanismos Formais de comunicação entre a Contratada e a Administração

6.25.1. O�cio, como mecanismo de comunicação formal junto a contratada para gestão contratual e fiscalização.

6.25.2. E-mail, ligações telefônicas, website ou chat do fabricante ou à empresa autorizada como mecanismo complementar para esclarecimento de informações de chamados e demandas, bem como para
gestão contratual e fiscalização.

6.25.3. Chamadas de áudio ou videoconferência, como mecanismo para assistência remota, treinamentos de baixa complexidade, consultorias de modo geral e reuniões de planejamento e
acompanhamento da execução e gestão contratual.



6.25.4. Reuniões presenciais, como mecanismo para assistência presencial, treinamento e reuniões de planejamento e acompanhamento da gestão contratual e fiscalização em assuntos crí�cos, sensíveis
ou sigilosos, assim definidos pela CONTRATANTE.

6.25.5. No caso de uso de mecanismos de comunicação complementares, o devido registro deve ser vinculado na Ferramenta de Abertura e Tratamento de Chamados.

6.26. Manutenção de Sigilo e Normas de Segurança

6.26.1. A contratada deverá assinar o Termo de Compromisso de Manutenção de Sigilo, mantendo sob sigilo as informações e comunicações de que �ver conhecimento, abstendo-se de divulgá-las,
garan�ndo o sigilo e a inviolabilidade dos dados trafegados por meio dos enlaces u�lizados na execução das a�vidades, respeitando as hipóteses e condições cons�tucionais e legais de quebra de sigilo de
telecomunicações.

6.26.2. Conforme legislação em vigor e Termo de compromisso assinado, a Contratada responderá caso ocorra divulgação ou uso de informação sigilosa a que tenha �do acesso em virtude da presente
contratação.

6.26.3. A contratada deverá respeitar as normas de segurança estabelecidas pela contratante durante a realização de a�vidades no ambiente desta.

6.26.4. A contratada deverá informar à contratante todas as senhas u�lizadas para configuração dos equipamentos, as quais deverão ser alteradas pela contratante com o apoio técnico da contratada e na
presença de servidor(es) da contratante, logo após o encerramento do contrato, sem ônus para a PMDF.

6.26.5. A contratada somente fará uso de informações ob�das da contratante para finalidades não previstas neste contrato se previamente autorizada pela contratante.

6.26.6. A contratada deverá manter sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informações con�dos em quaisquer documentos e mídias, incluindo os equipamentos e seus meios de armazenamento, de que
venha a ter conhecimento durante a execução dos serviços, não podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, reproduzir ou u�lizar, sob pena de lei.

6.27. Forma de pagamento em função dos resultados

6.27.1. A contratada deverá apresentar nota fiscal, correspondente aos serviços prestados.

6.27.2. A contratante reserva-se o direito de não realizar o atesto, se os dados es�verem em desacordo com os dados do FORNECEDOR ou ainda, se o objeto entregue não es�ver em conformidade com as
especificações apresentadas neste Termo de Referência, ficando o pagamento suspenso até a regularização.

6.27.3. O atesto do Gestor é condição indispensável para o pagamento.

6.27.4. Na ausência do Gestor do Contrato (férias, licença ou em viagem por interesse da PMDF), o atesto será dado pelo Gestor subs�tuto.

6.27.5. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a par�r da data de assinatura do recebimento defini�vo do objeto, sendo que, recaindo sobre dias não úteis, o termo final será
prorrogado para o dia ú�l subsequente.

6.27.6. O CNPJ deverá ser o mesmo indicado na proposta, nota de empenho e vinculado à conta corrente do FORNECEDOR.

6.27.7. Todos os atos inerentes ao processo obedecerão às regras concernentes ao SEI/GDF - Sistema Eletrônico de Informação do Governo do Distrito Federal.

7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

7.1. Critério de aceitação - métrica e periodicidade

7.1.1. Métrica 01

Indicador de Qualidade Entrega, instalação e configuração dos equipamentos divididos em 04 (quatro) itens de primeiro uso conforme item 2.5 deste Termo de Referência.

Mínimo Aceitável Os equipamentos deverão ser entregues com as especificações mínimas, podendo de forma jus�ficada, serem entregues com as especificações superiores.

Métrica a cumprir Atender em 100% os requisitos mínimos exigidos.

Ferramentas Aferição �sica e lógica dos disposi�vos e verificação da documentação oficial do fabricante apresentada para comprovação das funcionalidades.

Periodicidade Aferição Na entrega, instalação e configuração e até o recebimento defini�vo dos a�vos de rede.

 



7.1.2. Métrica 02

Indicador de Qualidade Realização do treinamento técnico da solução.

Mínimo Aceitável Curso de capacitação com duração mínima de 40 (quarenta) horas.

Métrica a cumprir Através das ferramentas disponíveis para a gestão de demandas, por controle próprio da Contratante e lista de Termos de Recebimento Provisório e Defini�vo
emi�dos.

Ferramentas
Material do fabricante e demais recursos que façam parte da capacitação da solução contratada.

Avaliação de desempenho dos par�cipantes do treinamento.

Periodicidade Aferição Durante o período de instruções prá�ca e teórica.

 

7.1.3. Métrica 03

Indicador de Qualidade Prestação da garan�a contratual de acordo com as condições e prazos estabelecidos neste Termo de Referência.

Mínimo Aceitável Solução de todos os chamados realizados.

Métrica a cumprir Atendimento dentro dos prazos estabelecidos no Acordo de Nível de Serviço - ANS.

Ferramentas
Análise dos relatórios mensais de atendimento;

Reunião gerencial com preposto da CONTRATADA para verificação das quan�dades de chamados atendidos fora do prazo estabelecido para aplicação de
sanção/multa.

Periodicidade Aferição Ao final de cada mês de serviço prestado pelo Gestor do Contrato e a cada chamado realizado.

 

7.2. Níveis mínimos de serviço exigidos

7.2.1. Frente ao �po de pretensa aquisição por meio de SRP, aplicam-se as glosas até o pagamento realizado em ocasião do Recebimento Defini�vo e as multas a qualquer tempo.

 

ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO (SLA) 

PRIORIDADE LOCAL DO INCIDENTE Prazo do início atendimento Prazo de solução provisória
Prazo de
solução

defini�va

ALTA (Acordo de Nível de
Serviço 01)

Data Center, Diretoria de Telemá�ca (DiTel), Centro de Operações da Polícia Militar
(COPOM), Hospital da Policia Militar e os shelteres dos seguintes locais: 3º BPM, 5º
BPM, 10º BPM, 17º BPM, 20º BPM, 27º BPM, Centro de Altos Estudos e
Aperfeiçoamento (CAEAp), DER Colorado, DNIT e Master Site.

Em até 02 (duas) horas, após
conhecimento do incidente

Em até 06 (seis) horas
(subs�tuição temporária do
equipamento ou solução
defini�va)

Em até
15 dias
corridos



MÉDIA / BAIXA (Acordo
de Nível de Serviço 02)

Demais unidades policiais não citadas no Acordo de Nível de Serviço 02. Em até 02 (duas) horas dentro do
horário comercial (das 08h às
18h)

Em até 08 (oito) horas dentro do
horário comercial (das 08h às 18h)

(subs�tuição temporária do
equipamento ou solução
defini�va)

Em até
15 dias
corridos

     

IAE – INDICADOR DE ATRASO DE ENTREGA DE O.S. (CHAMADO)

Tópico Descrição

Finalidade Medir o tempo de atraso na entrega dos produtos e serviços constantes na Ordem de Serviço (Anexo D do Termo de Referência) e de prazos contratuais.

Meta a cumprir
IAE
< =
0

A meta definida visa garan�r a entrega dos produtos e serviços constantes nas Ordens de Serviço dentro do prazo previsto.

Instrumento de
medição Através das ferramentas disponíveis para a gestão de demandas, por controle próprio da Contratante e lista de Termos de Recebimento Provisório e Defini�vo emi�dos.

Forma de
acompanhamento

A avaliação será feita conforme linha de base do cronograma registrada na OS.

Será subtraída a data de entrega dos produtos da OS (desde que o fiscal técnico reconheça aquela data, com registro em Termo de Recebimento Provisório) pela data de início da
execução da OS.

Periodicidade Mensalmente, para cada Ordem de Serviço encerrada e com Termo de Recebimento Defini�vo.

Mecanismo de
Cálculo (métrica)

 

IAE = TEX – TEST

               TEST

 

Onde:

IAE – Indicador de Atraso de Entrega da OS;

TEX – Tempo de Execução – corresponde ao período de execução da OS, da sua data de início até a data de entrega dos produtos da OS.

A data de início será aquela constante na OS; caso não esteja explícita, será o primeiro dia ú�l após a emissão da OS.

A data de entrega da OS deverá ser aquela reconhecida pelo fiscal técnico, conforme critérios constantes no Termo de Referência. Para os casos em que o fiscal técnico rejeita a
entrega, o prazo de execução da OS con�nua a correr, findando-se apenas quanto a Contratada entrega os produtos da OS e haja aceitação por parte do fiscal técnico.

TEST – Tempo Es�mado para a execução da OS – constante na OS, conforme es�pulado no Termo de Referência.

Observações Obs1: Serão u�lizados dias corridos para o ANS 01 e dias úteis na medição do ANS 02 (atendimento da garan�a).

Obs2: Os dias com expediente parcial no órgão/en�dade serão considerados como dias úteis no cômputo do indicador.

Obs3: Não se aplicará este indicador para as OS de Manutenções Corre�vas do �po Garan�a e aquelas com execução interrompida ou cancelada por solicitação da Contratante.



Obs4: Devido a própria caracterís�ca do contrato, aplicam-se as glosas até o pagamento decorrente do Recebimento Defini�vo e as multas desde a fase licitatória até o fim da garan�a
contratual - de acordo com o estabelecido no Decreto DF nº 26.851, de 30/05/2006 , e alterações posteriores (Anexo I do Termo de Referência).

Início de Vigência A par�r da emissão da OS e/ou de outras obrigações contratuais.

Faixas de ajuste
no pagamento e
Sanções

Para valores do indicador IAE:

De 0 a 0,10 – Pagamento integral da OS;

De 0,11 a 0,20 – Glosa de 10% sobre o valor da OS e/ou multa de acordo com o estabelecido no Decreto DF nº 26.851, de 30/05/2006 , e alterações posteriores (Anexo I do Termo de
Referência);

De 0,21 a 0,30 – – Glosa de 20% sobre o valor da OS e/ou multa de acordo com o estabelecido no Decreto DF nº 26.851, de 30/05/2006 , e alterações posteriores (Anexo I do Termo de
Referência);

De 0,31 a 0,50 – Glosa de 35% sobre o valor da OS e multa de acordo com o estabelecido no Decreto DF nº 26.851, de 30/05/2006, e alterações posteriores (Anexo I do Termo de
Referência);

De 0,51 a 1,00 – Glosa de 50% sobre o valor da OS e/ou multa de acordo com o estabelecido no Decreto DF nº 26.851, de 30/05/2006 , e alterações posteriores Anexo I do Termo de
Referência); e

Acima de 1 – Será aplicada Glosa de 60% sobre o valor da OS e multa de acordo com o estabelecido no Decreto DF nº 26.851, de 30/05/2006 , e alterações posteriores (Anexo I do
Termo de Referência).

 

7.3. Sanções Administra�vas e Procedimentos para retenção ou glosa no pagamento

7.3.1. De acordo com o estabelecido no Decreto DF nº 26.851, de 30/05/2006, e alterações posteriores.

7.4. Procedimentos para emissão de Nota Fiscal e pagamento

7.4.1. Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a CONTRATADA: não produziu os resultados
acordados; deixou de executar as a�vidades contratadas ou não as executou com a qualidade mínima exigida; deixou de u�lizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou
u�lizou-os com qualidade ou quan�dade inferior à demandada.

7.4.2. A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta online ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sí�os eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei n.º 8.666/1993.

7.4.3. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências cabíveis.

7.4.4. Após o recebimento da Nota Fiscal, o setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais
como: o prazo de validade, a data da emissão, os dados da Ata de Registro de Preço e do órgão contratante, o período de prestação dos serviços, o valor a pagar, eventual destaque do valor de retenções
tributárias cabíveis.

7.4.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a contratante.

7.4.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

7.4.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da CONTRATADA, será providenciada sua no�ficação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

7.4.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para iden�ficar possível suspensão temporária de par�cipação em licitação, no
âmbito do órgão ou en�dade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impedi�vas indiretas.

7.4.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência
da CONTRATADA, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios per�nentes e necessários para garan�r o recebimento de seus créditos.



7.4.10. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei n.º 8.666/993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis,
contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei n.º 8.666/1993.

7.4.11. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento defini�vo do serviço, conforme este Termo de Referência.

7.4.12. É vedado o pagamento, a qualquer �tulo, por serviços prestados, à empresa privada que tenha em seu quadro societário servidor público da a�va do órgão CONTRATANTE, com fundamento na Lei
de Diretrizes Orçamentárias vigente.

8. ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

8.1. A metodologia u�lizada para se chegar aos valores apresentados nos itens subsequentes, está detalhado no Relatório de Pesquisa de Preços (doc SEI nº 90543497).

8.2. Para fins de licitação, tem-se o Valor Unitário como o preço máximo aceitável para os lances e os valores 50% abaixo dele como inexequíveis, cons�tuindo-se o limite inferior para lances.

8.3. Segue abaixo, tabela com os valores unitários e totais es�mados para a contratação:

 

ITEM 01

SUBITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNIDADE DE
MEDIDA QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO

VALOR
TOTAL DO

ITEM 

1.1 Switches de distribuição com fonte redundante Unidade 05 R$ 18.466,00 R$ 92.330,00

1.2 Switches de acesso com fonte elétrica redundante de 100 a 240 VAC/ 50-60 Hz Unidade 332 R$ 12.202,96 R$
4.051.382,72

1.3 Switches de acesso com fonte elétrica redundante em corrente con�nua (DC) -48V a -54V Unidade 47 R$ 11.530,00 R$
541.910,00

1.4 Módulo Transceiver Unidade 20 R$ 1.354,00 R$ 27.080,00

VALOR TOTAL ESTIMADO R$
4.712.702,72

 

9. VIGÊNCIA DO CONTRATO

9.1. O contrato de garan�a vigorará por 60 (sessenta) meses, contados a par�r da data da assinatura do recebimento defini�vo.

10. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ID DESCRIÇÃO (Etapas/fases) DATA VALOR

1. Entrega dos objetos do item 01: Switches de distribuição com fonte elétrica redundante de
100 a 240 VAC/ 50-60 Hz, e garan�a mínima de 60 meses.

Conforme
cronograma
estabelecido no doc
SEI nº 71703570

100% do valor unitário adjudicado do elemento (ID) 1 do item 11 deste Termo
de Referência que for entregue, mediante apresentação da nota fiscal
devidamente atestada em conformidade com o Recebimento Defini�vo.

2. Entrega dos objetos do item 02: Switches de acesso com fonte elétrica redundante de 100 a
240 VAC/ 50-60 Hz, e garan�a mínima de 60 meses.

Conforme
cronograma
estabelecido no doc
SEI nº 71703570

100% do valor unitário adjudicado do elemento (ID) 2 do item 11 deste Termo
de Referência que for entregue, mediante apresentação da nota fiscal
devidamente atestada em conformidade com o Recebimento Defini�vo.



3. Entrega dos objetos do item 03: Switches de acesso com fonte elétrica redundante em
corrente con�nua (DC) -54V a -48V, e garan�a mínima de 60 meses.

Conforme
cronograma
estabelecido no doc
SEI nº 71703570

100% do valor unitário adjudicado do elemento (ID) 3 do item 11 deste Termo
de Referência que for entregue, mediante apresentação da nota fiscal
devidamente atestada em conformidade com o Recebimento Defini�vo.

4.

Entrega dos objetos do item 04: Módulo transceiver �po: cabeamento ó�co com conector
LC, aplicação: redes de dados, caracterís�cas adicionais: conexão SFP+, velocidade
transferência 10gbps, monomodo 10000/LX, 10km, e garan�a mínima de 60 meses.

Os módulos serão instalados nos switches de distribuição (item 01)

Conforme
cronograma
estabelecido no doc
SEI nº 71703570

100% do valor unitário adjudicado do elemento (ID) 4 do item 11 deste Termo
de Referência que for entregue, mediante apresentação da nota fiscal
devidamente atestada em conformidade com o Recebimento Defini�vo.

Total = total dos bens/serviços entregues 100% dos valores unitários adjudicados referentes a cada elemento (ID).

11. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

11.1. Os Objetos enquadram-se na categoria de bens e serviços comuns, de que trata a Lei nº 10.520/2002 e o Decreto nº 10.024/2019, por possuirem padrões de desempenho e caracterís�cas gerais e
específicas usualmente encontradas no mercado.

11.2. A licitação será realizada por item.

11.3. O critério de julgamento da proposta é o menor preço.

11.4. Será declarada vencedora a licitante que apresentar o menor preço global e que atenda a todos os requisitos e exigências do certame, conforme art. 45, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/1993.

11.5. A licitação deverá obedecer ao princípio da padronização, sendo a compra realizada de maneira a evitar aquisições de bens diferentes nos seus elementos componentes, na qualidade, na
produ�vidade, na durabilidade, deverá considerar os critérios de assistência técnica da garan�a, custo e bene�cio para a Administração Pública.

11.6. A modalidade de licitação u�lizada neste certame será a do Pregão Eletrônico.

11.7. Jus�fica�va para a Aplicação do Direito de Preferência e Margens de Preferência

11.7.1. Ao se debruçar sobre a questão, a EPC analisa que devido a magnitude da contratação e a sua própria natureza, não há viabilidade da execução de serviços ou comercialização de bens afetos a
contratação, em todo ou em parte, por qualquer ME ou EPP - não cabendo a reserva de cotas para disputa em separado por elas. Por conseguinte, se atende o disposto no Decreto 8.532/2015, que
regulamenta o tratamento diferenciado para microempresas, empresas de pequeno porte nas contratações públicas de bens, serviços e obras no âmbito da administração pública federal, em seu art. 8º
"Nas licitações para a aquisição de bens de natureza divisível, e desde que não haja prejuízo para o conjunto ou o complexo do objeto, os órgãos e as en�dades contratantes deverão reservar cota de até
vinte e cinco por cento do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte."

11.7.2. Diante do exposto e destacando a necessidade tecnológica de homogeneização de fabricante na implantação dos switches dentro do parque tecnológico da PMDF,  os itens devem ser
adquiridos/contratados em um único item, pois trata-se de uma solução unificada e que possui grande dependência entre si. A não homogeneização entre fabricantes pode acarretar em incompa�bilidades
entre protocolos de camada 3 (camada de rede), caso haja a existência de protocolos proprietários e possíveis incompa�bilidades na troca de dados entre os módulos GBIC através das portas SFP+. A
padronização em um único fabricante é essencial para a facilitação da gerência, operação e manutenção dos equipamentos, reduzindo o custo com as equipes técnicas da PMDF e aproveitando de forma
o�mizada estes servidores em outras tarefas.

11.8. Critérios de Qualificação Técnica para a Habilitação

11.8.1. Além da habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal, conforme determina a Lei nº 8.666/93, será considerada habilitada no certame, além das exigências
administra�vas e legais especificadas no Edital, a empresa que apresentar:

11.8.2.         Para fins de qualificação técnica, a licitante deverá apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnica (ACT) em nome da licitante, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado,
comprovando a capacidade para executar serviços que constam neste TR.

11.8.3.        Conforme previsto na Lei nº 8.666, no art. 43 §3º, a PMDF poderá realizar diligência/visita técnica, a fim de se comprovar a veracidade do(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica apresentado(s)
pela LICITANTE, quando, poderá ser requerida cópia do(s) contrato(s), nota(s) fiscal(is) ou qualquer outro documento que comprove inequivocamente que o serviço apresentado no(s) atestado(s) foi(ram)
prestado(s). Encontrada divergência entre o especificado nos atestados e o apurado em eventual diligência, além da desclassificação no processo licitatório, fica sujeita a licitante às penalidades cabíveis.



11.8.4.           A contratada deverá apresentar documentos que comprovara a disponibilidade de peças sobressalentes, licença de so�ware validas e equipamentos específicos para a fiel execução do
contrato.

11.8.5. Capacidade Técnico-Profissional

11.8.5.1. O atendimento aos requisitos de qualificação técnica dos profissionais deve ser comprovado por meio de currículo que deverá ser obrigatoriamente acompanhado de cópia(s) da seguinte
documentação:

11.8.5.2. Diploma(s) e cer�ficado(s);

11.8.5.3. Se experiência como autônomo/consultor: apresentar contrato de prestação de serviços e declaração/cer�dão do an�go tomador do serviço contendo a descrição das a�vidades desenvolvidas e o
respec�vo período de exercício;

11.8.5.4. Se experiência como pessoa jurídica: apresentar contrato social, contrato de prestação de serviços, RAIS do período sem empregados vinculados e declaração/cer�dão do an�go tomador do
serviço contendo a descrição das a�vidades desenvolvidas e o respec�vo período de exercício; e

11.8.5.5. Se experiência sob regime da CLT: apresentar CTPS, com declaração/cer�dão do an�go empregador contendo a descrição das a�vidades desenvolvidas e o respec�vo período de exercício.

11.8.5.6. Não serão considerados para fins de comprovação da qualificação técnica estágios de aprendizagem e relação de sociedade com empresa. Em caso de impossibilidade de comprovação de
experiência profissional contendo a descrição das a�vidades desenvolvidas à época (através de declaração ou cer�dão do an�go tomador do serviço), desde que excepcionalmente e mo�vadamente, o
profissional deverá listar/detalhar em seu currículo as a�vidades e assiná-lo de próprio punho, entregar à CONTRATADA, que deverá atestar a experiência do profissional, se responsabilizando pelas
informações do currículo e assinando-o em conjunto com o profissional.

11.8.5.7. A não comprovação da qualificação dos profissionais da contratada diretamente envolvidos na prestação dos serviços junto ao contratante nos prazos previstos neste termo de referência pode
caracterizar, salvo mo�vo de força maior, inexecução parcial do contrato ensejando a adoção das medidas de gestão contratual cabíveis, quando for o caso.

11.8.5.8. O Contratante não custeará cursos e/ou treinamentos aos profissionais da contratada. a empresa contratada é responsável pela con�nua reciclagem e aprimoramento do conhecimento dos seus
técnicos, de modo a capacitá-los a atender as demandas atuais e futuras do contratante.

11.8.5.9. Os profissionais técnicos e do profissional com nível de formação superior na área de engenharia de Telecomunicações ou correlatas, devidamente registrado no CREA, em qualquer Estado do
Brasil, detentor de Cer�dão de Acervo Técnico – CAT, como engenheiro responsável e que comprove experiência de execução de serviços de implantação de rede de radiocomunicação, independente da
tecnologia u�lizada ou dimensão da rede, o qual será o responsável técnico da implantação dos equipamentos de radiocomunicação fornecidos;

11.8.5.10. Toda a documentação deverá ser apresentada em via impressa e em meio digital. Estas serão consideradas como efe�vamente entregues e aceitos somente após a validação do contratante.

11.8.6. Experiência Profissional

11.8.6.1. Os profissionais devem possuir qualificação técnica para o desempenho de suas funções.

11.8.6.2. O atendimento aos requisitos de qualificação técnica dos profissionais deve ser comprovado por meio de currículo que deverá ser obrigatoriamente acompanhado de cópia(s) da seguinte
documentação:

11.8.6.3. Diploma(s) e cer�ficado(s);

11.8.6.4. Se experiência como autônomo/consultor: apresentar contrato de prestação de serviços e declaração/cer�dão do an�go tomador do serviço contendo a descrição das a�vidades desenvolvidas e o
respec�vo período de exercício;

11.8.6.5. Se experiência como pessoa jurídica: apresentar contrato social, contrato de prestação de serviços, RAIS do período sem empregados vinculados e declaração/cer�dão do an�go tomador do
serviço contendo a descrição das a�vidades desenvolvidas e o respec�vo período de exercício; e

11.8.6.6. Se experiência sob regime da CLT: apresentar CTPS, com declaração/cer�dão do an�go empregador contendo a descrição das a�vidades desenvolvidas e o respec�vo período de exercício.

11.8.6.7. Não serão considerados para fins de comprovação da qualificação técnica estágios de aprendizagem e relação de sociedade com empresa. Em caso de impossibilidade de comprovação de
experiência profissional contendo a descrição das a�vidades desenvolvidas à época (através de declaração ou cer�dão do an�go tomador do serviço), desde que excepcionalmente e mo�vadamente, o
profissional deverá listar/detalhar em seu currículo as a�vidades e assiná-lo de próprio punho, entregar à CONTRATADA, que deverá atestar a experiência do profissional, se responsabilizando pelas
informações do currículo e assinando-o em conjunto com o profissional.

11.8.6.8. A não comprovação da qualificação dos profissionais da CONTRATADA diretamente envolvidos na prestação dos serviços junto ao CONTRATANTE nos prazos previstos neste TERMO DE REFERÊNCIA
pode caracterizar, salvo mo�vo de força maior, inexecução parcial do CONTRATO ensejando a adoção das medidas de gestão contratual cabíveis, quando for o caso.



11.8.6.9. O contratante não custeará cursos e/ou treinamentos aos profissionais da contratada. A empresa contratada é responsável pela con�nua reciclagem e aprimoramento do conhecimento dos seus
técnicos, de modo a capacitá-los a atender as demandas atuais e futuras do contratante.

11.8.6.10. Os profissionais técnicos e do profissional com nível de formação superior na área de engenharia de Telecomunicações ou correlatas, devidamente registrado no CREA, em qualquer Estado do
Brasil, detentor de Cer�dão de Acervo Técnico – CAT, como engenheiro responsável e que comprove experiência de execução de serviços de implantação de rede de radiocomunicação, independente da
tecnologia u�lizada ou dimensão da rede, o qual será o responsável técnico da implantação dos equipamentos de radiocomunicação fornecidos;

11.8.6.11. Toda a documentação deverá ser apresentada em via impressa e em meio digital. Estas serão consideradas como efe�vamente entregues e aceitos somente após a validação do CONTRATANTE.

11.8.6.12. As documentações deverão ser emi�das em papel �mbrado da CONTRATADA e deverão conter o nome, data e assinatura do Gestor de Projeto da CONTRATADA.

11.8.6.13. Qualquer alteração no corpo técnico ou gerencial da CONTRATADA não poderá afetar o cronograma de entrega nem a execução do Plano de Trabalho.

11.8.6.14. Na elaboração do Projeto Execu�vo, serão u�lizados como referência os dados fornecidos pelo CONTRATANTE, bem como os levantamentos executados durante a vistoria obrigatória.

11.9. Da apresentação das amostras

11.9.1. A PMDF exigirá amostra com o obje�vo de analisar a conformidade dos materiais ofertados com o mínimo exigido neste Termo de Referência.

11.9.2. Após a habilitação, a licitante que restar classificada em primeiro lugar, será convocada para o envio de amostra, acompanhada de: catálogos, fotos e folders (ambos podem ser em formato de
arquivo digital), capazes de demonstrar todas as caracterís�cas técnicas do objeto ofertado.

11.9.3. As amostras deverão ser apresentadas em conformidade com o estabelecido nos Requisitos Tecnológicos (anexo A) deste Termo de Referência, em até 10 (dez) dias úteis após convocação do
pregoeiro ao Departamento de Logís�ca e Finanças da Policia Militar do Distrito Federal, Setor Policial Sul/Área Especial nº 04 - ANEXO do QCG, CEP: 70.610-200, na Seção de Procedimentos Licitatórios, aos
cuidados do(a) Sr(a) Pregoeiro(a). 

11.9.4. A empresa que apresentar amostra em desacordo com as especificações técnicas deste Termo de Referência ou que não cumprir o prazo estabelecido para o envio das amostras, será desclassificada
do certame.

11.9.5. A amostra deverá ser iden�ficada na face externa do equipamento com o número do pregão, número do item e nome da empresa licitante, afim de ser analisada pela equipe técnica da PMDF.

11.9.6. As amostras, juntamente com o catálogo, fotos e folders serão analisadas por Comissão de Análise Técnica (CAT) que será indicada pela DITEL (Diretoria de Telemá�ca) e nomeada pelo chefe do DLF
(Departamento de Logís�ca e Finanças), cabendo-lhes a análise técnica da amostra.

11.9.7. No acórdão 1984/2008 do TCU é expresso que "em licitações que requeiram prova de conceito ou apresentação de amostras, deve ser viabilizado o acompanhamento de suas etapas para todos os
licitantes interessados, em consonância com o princípio da publicidade." Para tanto, todas as licitantes par�cipantes do processo poderão acompanhar a análise técnica da amostra em horário e local
determinado por comissão específica.

11.9.8. As amostras rejeitadas/aprovadas ficarão à disposição da empresa, a par�r da data de homologação do certame (para as rejeitadas), e a par�r da entrega de todos os itens adquiridos (para as
aprovadas), ficando a empresa responsável pelas re�radas no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos.

11.9.10. Para apreciação das amostras, a Comissão verificará o atendimento mínimo às especificações técnicas no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento da amostra juntamente com
o catálogo, fotos e folders, tendo como parâmetro a inspeção técnica, metrológica e visual.

11.9.11. Ao final da avaliação, a Comissão de Análise Técnica (CAT) emi�rá parecer técnico para aprovação ou rejeição da amostra enviada.

11.10. Da vistoria prévia

11.10.1. A(s) empresa(s) licitante(s) poderá(ão) realizar vistoria técnica na PMDF onde serão executados os serviços objeto do presente Termo de Referência, para conhecimento das condições, dos
ambientes e das metodologias, técnicas e ferramentas u�lizadas, e todas as circunstâncias relacionadas à execução dos serviços a serem contratados, de forma a sanar eventuais dúvidas sobre as condições
da execução do objeto deste TR, necessária ao oferecimento de sua proposta comercial.

11.10.2.  As vistorias deverão ser previamente agendadas por telefone junto À PMDF, pelo telefone (61) 3190-5800, e deverão ocorrer no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas corridas antes da data de
abertura da Licitação. A vistoria somente será realizada no horário de funcionamento do expediente administra�vo da PMDF.

11.10.3. A vistoria técnica será acompanhada por representante da contratada devidamente iden�ficado e responsável designado pelo contratante, visando dar ciência a todos das informações necessárias,
apresentação do ambiente �sico e condições de execução uniformizando o entendimento para todos os licitantes.

11.10.4. Não serão aceitas alegações de desconhecimento dos objetos e suas caracterís�cas de contratação, gestão e execução, sob o pretexto da licitante não haver efetuado a vistoria técnica, não se
admi�ndo, posteriormente, qualquer alegação de desconhecimento dos mesmos.



11.10.5. Será lavrado, por representante da equipe técnica da PMDF, designado para este fim, Declaração do Responsável Técnico da Licitante, conforme modelo do Anexo J.

12. Do atestado de capacidade técnica

12.1. Os Atestado(s) de capacidade técnica, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que comprove(m) que a empresa licitante tenha prestado, a contento, serviço(s) de natureza e
vulto compa�vel(eis) com o objeto ora licitado, que permita(m) estabelecer por comparação de caracterís�cas funcionais, técnicas, dimensionais e qualita�vas com o objeto da licitação.

12.2. O atestado apresentado pela licitante deverá mencionar especificamente local com endereço completo e data (mês e ano) em que foram realizados os serviços.

12.3. Como forma comprobatória de capacidade de entrega da solução, a contratada deverá comprovar fornecimento do mesmo produto em questão (switches) para empresas privadas e/ou órgãos
públicos da administração  pública direta ou indireta, de no mínimo 50% do quan�ta�vo de equipamentos objeto desta aquisição. Admite-se a somatória de atestados de capacidade técnica para sua
comprovação, desde que compa�veis com o objeto a ser licitado.

13. Da apresentação da proposta de preços

13.1. Conforme edital de licitação.

14. Limite máximo de valor entre os itens licitados

14.1. O valor unitário máximo para cada item licitado na contratação será conforme resultado de pesquisa de mercado que determina o valor de referência para o procedimento licitatório, conforme item
8.3.

14.2. A licitante que não respeitar o limite do valor unitário es�mado deverá ajustar os valores de forma a atender o limite definido, em caso contrário será desclassificada do certame.

14.3. A apresentação das propostas e o valor mínimo dos lances será realizado conforme o determinado no edital de licitação.

15. Do envio das propostas

15.1. Conforme edital de licitação

16. Indica�vo de viabilidade

16.1. Os requisitos de Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Trabalhista, e de Qualificação Econômico financeira se aplicam a todos os itens de Contratação, respeitadas suas especificidades e estão
con�dos no edital de licitação.

16.2. Os requisitos de qualificação técnica deverão perdurar durante todo o período de execução contratual e estão descritos neste Termo de Referência.

17. Disposições Finais

17.1. O contrato poderá ser alterado na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impedi�vos de sua execução, ou ainda, em caso de
força maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando desta forma, álea econômica extraordinária e extracontratual, obje�vando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial, nos termos
do Art. 65, II, d, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

17.2. Para a aquisição pretendida será formalizado um Contrato Administra�vo estabelecendo em suas cláusulas todas as condições, garan�as, obrigações e responsabilidades entre as partes, em
conformidade em este Termo de Referência e da proposta de preços da(s) licitante(s) vencedora(s).

17.3. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o contrato, no prazo e nas condições estabelecidas, convocar outro licitante, obedecida a ordem de classificação, para assiná-lo, após
negociação, aceitação da proposta e comprovação dos requisitos.

17.4. Na hipótese da adjudicatária não comparecer para assinar o Contrato no prazo es�pulado, sem prejuízo das sanções previstas neste TR, será convocada licitante remanescente, na ordem de
classificação para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições deste TR e de sua proposta.

17.5. A contratada deve observar os demais itens previstos em edital e deveres e responsabilidades previstas na Portaria nº 728 de Outubro de 2010, que dispõe sobre procedimentos a serem adotados
pelo Departamento de Logís�ca e Finanças (DLF) na execução de contratos administra�vos, convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres, celebrados no âmbito da Corporação e dá outras
providências.

17.6. A empresa contratada cederá a PMDF em caráter defini�vo, o direito patrimonial e a propriedade intelectual dos trabalhos desenvolvidos e dos resultados produzidos durante a vigência do contrato,
entendendo-se por resultados quaisquer estudos, relatórios, especificações, descrições técnicas, dados, esquemas, diagramas e documentação didá�ca em papel ou em mídia eletrônica.

17.7. Qualquer pendência financeira rela�va à prestação do serviço pela CONTRATADA deverá ser cobrada a esta antes do encerramento do contrato.

17.8. Não serão aceitas alegações posteriores de desconhecimento das condições como forma de jus�ficar a não prestação do serviço, objeto deste Termo de Referência, ou mesmo a existência de
anormalidades não previstas nas especificações.



17.9. A fusão, cisão ou incorporação só será admi�da, com o consen�mento prévio e por escrito da Contratante e desde que não afetem a boa execução do Contrato.

17.10. A licitante deverá assinar declaração da inexistência de ocorrências impedi�vas à par�cipação na licitação, em que afirmar estar ciente quanto a obrigatoriedade de informar ocorrência posterior, nos
termos do art. 32, § 2º da Lei 8.666/93 que possam alterar tal condição, conforme modelo presente no Anexo O deste TR.

17.11. O contrato poderá ser alterado, com as devidas jus�fica�vas, na forma do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações.

17.12. Em eventuais conflitos entre a classificação de CATMAT/CATSERV e a descrição dos itens no Edital, o licitante deverá basear sua proposta neste úl�mo conforme especificações técnicas em Anexo.

18. Anexos do Termo de Referência

18.1. Anexo A - Requisitos Técnicos

18.2. Anexo B - Modelo de termo de compromisso de manutenção de sigilo e cumprimento das normas de segurança da informação

18.3. Anexo C - Modelo de termo de ciência da declaração de manutenção de sigilo e das normas de segurança da informação

18.4. Anexo D - Modelo de Ordem de Serviço - OS/OFB (ordem de fornecimento de bens)

18.5. Anexo E - Modelo de Termo de Recebimento Provisório

18.6. Anexo F - Modelo de Termo de Recebimento Defini�vo

 

ANEXO A

REQUISITOS TÉCNICOS

 

1. Especificações Técnicas Mínimas de TI

1.1.    Requisitos Gerais de Hardware e So�ware (comum para os itens 1, 2 e 3):

a. Os equipamentos deverão possuir no mínimo 128 Mb de memória RAM.

b. A solução deverá ser totalmente compa�vel com IPv4 (RFC 791) e IPv6 (RFC 2460).

c. Projetado para instalação em Rack 19" (dezenove polegadas) e possuir kit completo de instalação. Os equipamentos ofertados deverão vir acompanhados de kits de fixação, cabos, acessórios e
demais materiais necessários para a sua instalação, operação e configuração.

d. Suporte a empilhamento de no mínimo 4 switches.

e. Interface de gerência HTTPS.

f. Caso o equipamento acompanhe cabos de energia elétrica no novo padrão brasileiro (NBR14136), deverão ser fornecidos também os adaptadores necessários ao funcionamento dos equipamentos
no padrão existente no local (padrão an�go), caso necessário.

g. Permi�r espelhamento (port mirroring) local e remoto, da totalidade do tráfego de entrada e saída de múl�plas portas do switch em uma única porta. 

h. Permi�r encaminhamento de jumbo frames (baseados mas não limitados à RFC 2544) de pelo menos 9.000 bytes em todas as portas.

i. Possuir mecanismo store-and-forward com buffer ou controle de CRC (Cyclic Redundancy Check) (RFC 3385).

j. Suportar no mínimo 1K grupos IGMP (baseados mas não limitados à RFC 4541).

k. Suportar configuração em um único endereço IP gerência e administração, com agrupamento lógico de módulos instalados no switch chassis ou da pilha.



l. Suportar NTP (Network Time Protocol) de acordo com a RFC 1305 ou SNTP (Simple Network Time Protocol).

m. Permi�r gerenciamento e configuração remota por meio de navegação HTTP/HTTPS, SSHv2 ou mais atual, com no mínimo 12 (doze) conexões simultâneas e porta console com conector serial do
�po RJ-45, USB ou RS-232 para conexão local.

n. Implementar Syslog local e remoto (baseados mas não limitados à RFC 5424).

o. Implementar SNMPv1, SNMPv2 e SNMPv3 (baseado mas não limitado à RFC 3584) com auten�cação e criptografia.

p. RMON (RFC 1757), com no mínimo os grupos History, Sta�s�cs, Alarms e Events.

q. Permi�r atualização do sistema operacional pelo protocolo TFTP (Trivial File Transfer Protocol) (RFC 1350) ou FTP (File Transfer Protocol) (RFC 959).

r. Implementar MIB II (RFC 1213), com o fornecimento das MIBs correspondentes.

s. Implementar IEEE 802.1q (incluindo MSTP - RFC 821).

t. Suporte para no mínimo 16 instâncias de spanning tree (IEEE 802.1d).

u. Mul�cast VLAN ou funcionalidade similiar.

v. IEEE 802.1d (incluindo STP e RSTP (IEEE 802.1w e IEEE 802.1D).

w. Implementar 802.1x com as funções AAA e com suporte a dynamic vlan on dot1x.

x. Implementar auten�cação de portas de acesso dot1x com EAP e PEAP, integrando a base de dados de auten�cação com o servidor de diretório (LDAP).

y. Implementar RADIUS com AAA ou TACACs+ com AAA.

z. Suportar IEEE 802.3x (Flow Control).

aa. Implementar pelo menos os algoritmos de enfileiramento Strict Priority, Weighted Round Robin ou Weighted Fair Queuing ou SSR (Shaped Round Robin).

bb. Implementar IGMP Snooping nas versões 1, 2 e 3 (RFCs 2236 e 3376 ) ou maior.

cc. Agregação de link compa�vel com 802.3ad e IEEE 802.1ax, suportando o protocolo LACP com no mínimo 6 portas por grupo e pelo menos 4 grupos para uso simultâneo por membro da pilha,
inclusive entre portas de diferentes unidades de uma pilha.

dd. Permi�r listas ou polí�cas de controle de acesso baseadas em endereço IP de origem/des�no, portas TCP e UDP e protocolos IP.

ee. DHCP Snooping, com proteção na�va contra ARP Spoofing ou funcionalidade similar que permita o bloqueio de servidores DHCP não autorizados na rede.

ff. Suprimir ou limitar o tráfego de broadcast.

gg. Deve implementar múl�plas VLANs (IEEE 802.1Q)  por porta.

hh. Protocolos de camada 3: RIPv1, RIPv2, OSPFv2, OSFPv3.(roteamento está�co). (Baseados mas não limitados às RFCs 1058, 1723, 2328 e 5340).

ii. Deve permi�r a configuração de MACs autorizados em determinada porta, assim como a quan�dade máxima de MACs aprendidos por porta. No caso da quan�dade de MACs ser excedido, deverá



ser possível configurar ações de descarte por pacotes não autorizados. Os endereços MAC podem ser aprendidos automa�camente e configurados manualmente.

jj. Deve possuir no mínimo 8 filas DSCP de priorização de tráfego por porta. (RFC 2474).

kk. Deverá dispor de LEDs de iden�ficação de a�vidades de status de cada porta e de alimentação. Será admi�do equipamento que não possua LED de status de link somente se o LED de status
suportar essa função.

ll. Os equipamentos deverão suportar o acesso simultâneo de várias plataformas de monitoramento via SNMP (RFC 3584) e tal tarefa não dever em nenhuma hipótese impactar no desempenho
total da caixa.

mm. Licença completa para todos os equipamentos de forma vitalícia, para todas as funcionalidades que os disposi�vos possuírem, sem ônus adicional para a CONTRATANTE.

1.2.    Item 01 (Switches de distribuição com fonte elétrica redundante de 100 a 240 VAC/ 50-60 Hz):

a. Possuir tecnologia de empilhamento (stackable) ou chassis, acompanhados com seus devidos cabos de conexão.

b. Possuir no mínimo 4 (quatro) portas SFP/SFP+ 10 Gigabit Ethernet segundo padrão 802.3ae.

c. Os módulos SFP/SFP+ (GBICs) deverão ser instalados e configurados nas portas.

d. Possuir no mínimo 24 portas Ethernet 10/100/1000 Base-T, com conectores RJ-45, segundo os padrões 802.3, 802.3u e 802.3ab.

e. Possuir tabela MAC com no mínimo 40.000 (quarenta mil) endereços.

f. Fontes de alimentação elétrica redundante de 100 a 240 VAC/ 50-60 Hz.

g. Possuir a configuração de no mínimo 4094 VLANs a�vas.

h. Implementar DHCP relay.

i. Implementar roteamento de camada 3 entre VLANs e roteamento dinâmico.

j. Implementar IEEE 802.1ab (LLDP) e ANSI/TIA-1057 (LLDP-MED), para que disposi�vos na camada 2 possam trocar informações básicas de provisionamento e/ou alimentação, de forma a viabilizar
recursos de economia de energia e priorização de tráfego de forma automá�ca.

k. Capacidade de encaminhamento de no mínimo de 125 Mpps non-bloking.

l. Permi�r auten�cação 802.1x ( com  EAP ou equivalente) para estações de trabalho e telefones IP ou outros hosts conectados na mesma porta de forma separada.

m. O equipamento deve ser entregue com todas as licenças, so�ware e hardware necessários para implementar todas as funcionalidades descritas acima.

1.3.    Item 02 (Switches de acesso com fonte elétrica redundante de 100 a 240 VAC/ 50-60 Hz):

a. Possuir tecnologia de empilhamento (stackable) ou chassis, acompanhados com seus devidos cabos de conexão.

 b. Deve permi�r o empilhamento de no mínimo 4 (quatro) unidades por caminhos redundantes através de cabo do �po closed-loop ou fibra, com no mínimo 10 Gbps por porta de empilhamento.

 c. Possuir no mínimo 24 portas Ethernet 10/100/1000 Base-T, com conectores RJ-45, segundo os padrões 802.3, 802.3u e 802.3ab.

 d. Possuir no mínimo 4 (quatro) portas SFP/SFP+ 10 Gigabit Ethernet segundo o padrão 802.3ae.



 e. Prover interoperabilidade e garan�r funcionalidades para telefones IP, câmeras IP, pontos de acesso wireless e quaisquer outros equipamentos IP de terceiros, garan�ndo que nenhum recurso dos
equipamentos deixe de funcionar por incompa�bilidade.

 f. Ser compa�vel com o Recurso de PoE (padrões 802.3at/802.3af) - Power over Ethernet (PoE/PoE+) em todas as 24 portas Ethernet 10/100/1000 Base-T, com conectores RJ-45 para uso simultâneo de
pelo menos 15W por porta, com fontes internas no caso de switches com alimentação de 100 a 240 VAC/ 50-60 Hz .

 g.  Suportar tabela MAC com pelo menos 8.000 endereços.

 h.  Possuir a configuração de no mínimo 2048 VLANs a�vas.

 i. Capacidade de encaminhamento de pacotes de pelo menos 95 Mpps non-bloking.

 j. Implementar IEEE 802.1ab (LLDP) e ANSI/TIA-1057 (LLDP-MED), para que disposi�vos na camada 2 possam trocar informações básicas de provisionamento e/ou alimentação, de forma a viabilizar
recursos de economia de energia e priorização de tráfego de forma automá�ca.

 k. Permi�r auten�cação 802.1x (com authen�cação EAP ou equivalente) para estações de trabalho e telefones IP ou outros hosts conectados na mesma porta de forma separada.

 l. Fontes de alimentação elétrica redundante de 100 a 240 VAC/ 50-60 Hz.

 m. O equipamento deve ser entregue com todas as licenças, so�ware e hardware necessários para implementar todas as funcionalidades descritas acima.

1.4.    Item 03 (Switches de acesso com fonte elétrica redundante em corrente con�nua (DC) -54V a -48V):

a. Serão os equipamentos alocados nos shelteres, seguindo os mesmos requisitos elencados no item 02 (switches de acesso), sendo que as fontes principal e secundária devem ser de corrente
con�nua (DC) -54V a -48V.

b.
Caso o switch do fabricante seja entregue na tensão 100 a 240 VAC/ 50-60 Hz, o equipamento deverá vir acompanhado de re�ficador/inversor de tensão com as seguintes caracterís�cas: possuir no
mínimo 100w de potência, possuir onda senoidal pura, corrente de no mínimo 10A, range de tensão entre 36V e 54V, ter rendimento igual ou superior a 95%, possuir FP=1 e DHT=3%. Tal adaptação
não deverá gerar custos adicionais à CONTRATANTE.

c. Implementar protocolo de roteamento BGP (Baseado mas não limitado à RFC 4271).

d. Para estes locais NÃO haverá necessidade de u�lização de portas POE (padrões 802.3at/802.3af) - Power over Ethernet (PoE/PoE+), portanto estes equipamentos NÃO NECESSITARÃO possuir este
recurso.

e. O equipamento deve ser entregue com todas as licenças, so�ware e hardware necessários para implementar todas as funcionalidades descritas acima.

1.5.    Item 04 (Módulo transceiver):

a. Transceiver, �po: cabeamento ó�co com conector LC, aplicação: redes de dados, caracterís�cas adicionais: conexão SFP+, velocidade transferência 10gbps, monomodo 10000/LX, 10km

 

 

 

ANEXO B

MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO E CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

 



O <NOME DO ÓRGÃO>, sediado em <ENDEREÇO>, CNPJ n.° <CNPJ>, doravante denominado CONTRATANTE, e, de outro lado, a <NOME DA EMPRESA>,
sediada em <ENDEREÇO>, CNPJ n.° <CNPJ>, doravante denominada CONTRATADA;

CONSIDERANDO que, em razão do CONTRATO N.º XX/20XX, doravante denominado CONTRATO PRINCIPAL, a CONTRATADA poderá ter acesso a
informações sigilosas do CONTRATANTE;

CONSIDERANDO a necessidade de ajustar as condições de revelação destas informações sigilosas, bem como definir as regras para o seu uso e
proteção;

CONSIDERANDO o disposto na <POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO OU NORMATIVO> da CONTRATANTE;

Resolvem celebrar o presente TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO E CUMPRIMENTO DAS NORMA DE SEGURANÇA DA
INFORMAÇÃO, doravante TERMO, vinculado ao CONTRATO PRINCIPAL, mediante as seguintes cláusulas e condições:

 

Cláusula Primeira – DO OBJETO

Cons�tui objeto deste TERMO o estabelecimento de condições específicas para regulamentar as obrigações a serem observadas pela CONTRATADA,
no que diz respeito ao trato de informações sensíveis e sigilosas, disponibilizadas pela CONTRATANTE, por força dos procedimentos necessários para a
execução do objeto do CONTRATO PRINCIPAL celebrado entre as partes e em acordo com o que dispõe o Decreto Federal n.º 7.845, de 14 de
novembro de 2012, a Lei Distrital n.º 4.990, de 12 dezembro de 2012, e o Decreto Distrital n.º 35.382, de 29 de abril de 2014.

 

Cláusula Segunda – DOS CONCEITOS E DEFINIÇÕES

Para os efeitos deste TERMO, são estabelecidos os seguintes conceitos e definições:

Informação: é o conjunto de dados organizados de acordo com procedimentos executados por meios eletrônicos ou não, que possibilitam a realização
de a�vidades específicas e/ou tomada de decisão.

Informação Pública ou Ostensiva: são aquelas cujo acesso é irrestrito, ob�da por divulgação pública ou por meio de canais autorizados pela
CONTRATANTE.

Informações Sensíveis: são todos os conhecimentos estratégicos que, em função de seu potencial no aproveitamento de oportunidades ou
desenvolvimento nos ramos econômico, polí�co, cien�fico, tecnológico, militar e social, possam beneficiar a Sociedade e o Estado brasileiros.

Informações Sigilosas: são aquelas cujo conhecimento irrestrito ou divulgação possam acarretar qualquer risco à segurança da sociedade e do Estado,
bem como aquelas necessárias ao resguardo da inviolabilidade da in�midade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas.

Contrato Principal: contrato celebrado entre as partes, ao qual este TERMO se vincula.

 

Cláusula Terceira – DAS INFORMAÇÕES SIGILOSAS

Serão consideradas como informação sigilosa, toda e qualquer informação escrita ou oral, revelada a outra parte, contendo ou não a expressão
confidencial e/ou reservada. O termo informação abrangerá toda informação escrita, verbal, ou em linguagem computacional em qualquer nível, ou
de qualquer outro modo apresentada, tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se limitando a: know-how, técnicas, especificações, relatórios,
compilações, código fonte de programas de computador na íntegra ou em partes, fórmulas, desenhos, cópias, modelos, amostras de ideias, aspectos
financeiros e econômicos, definições, informações sobre as a�vidades da CONTRATANTE e/ou quaisquer informações técnicas/comerciais
relacionadas/resultantes ou não ao CONTRATO PRINCIPAL, doravante denominados INFORMAÇÕES, a que diretamente ou pelos seus empregados, a
CONTRATADA venha a ter acesso, conhecimento ou que venha a lhe ser confiada durante e em razão das atuações de execução do CONTRATO
PRINCIPAL celebrado entre as partes.

Parágrafo Primeiro – Comprometem-se, as partes, a não revelar, copiar, transmi�r, reproduzir, u�lizar, transportar ou dar conhecimento, em hipótese
alguma, a terceiros, bem como a não permi�r que qualquer empregado envolvido direta ou indiretamente na execução do CONTRATO PRINCIPAL, em



qualquer nível hierárquico de sua estrutura organizacional e sob quaisquer alegações, faça uso dessas informações, que se restringem estritamente ao
cumprimento do CONTRATO PRINCIPAL.

Parágrafo Segundo – As partes deverão cuidar para que as informações sigilosas fiquem restritas ao conhecimento das pessoas que estejam
diretamente envolvidas nas a�vidades relacionadas à execução do objeto do CONTRATO PRINCIPAL.

Parágrafo Terceiro – As obrigações constantes deste TERMO não serão aplicadas às INFORMAÇÕES que:

I – Sejam comprovadamente de domínio público no momento da revelação;

II – Tenham sido comprovadas e legi�mamente recebidas de terceiros, estranhos ao presente TERMO;

III – Sejam reveladas em razão de requisição judicial ou outra determinação válida do Governo, somente até a extensão de tais ordens, desde que as
partes cumpram qualquer medida de proteção per�nente e tenham sido no�ficadas sobre a existência de tal ordem, previamente e por escrito, dando
a esta, na medida do possível, tempo hábil para pleitear medidas de proteção que julgar cabíveis.

 

Cláusula Quarta – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES

As partes se comprometem e se obrigam a u�lizar a informação sigilosa revelada pela outra parte exclusivamente para os propósitos da execução do
CONTRATO PRINCIPAL, em conformidade com o disposto neste TERMO.

Parágrafo Primeiro – A CONTRATADA se compromete a não efetuar qualquer �po de cópia da informação sigilosa sem o consen�mento expresso e
prévio da CONTRATANTE.

Parágrafo Segundo – A CONTRATADA compromete-se a dar ciência e obter o aceite formal da direção e empregados que atuarão direta ou
indiretamente na execução do CONTRATO PRINCIPAL sobre a existência deste TERMO bem como da natureza sigilosa das informações.

I – A CONTRATADA deverá firmar acordos por escrito com seus empregados visando garan�r o cumprimento de todas as disposições do presente
TERMO e dará ciência à CONTRATANTE dos documentos comprobatórios.

Parágrafo Terceiro – A CONTRATADA obriga-se a tomar todas as medidas necessárias à proteção da informação sigilosa da CONTRATANTE, bem como
evitar e prevenir a revelação a terceiros, exceto se devidamente autorizado por escrito pela CONTRATANTE.

Parágrafo Quarto – Cada parte permanecerá como fiel depositária das informações reveladas à outra parte em função deste TERMO.

I – Quando requeridas, as informações deverão retornar imediatamente ao proprietário, bem como todas e quaisquer cópias eventualmente
existentes.

Parágrafo Quinto – A CONTRATADA obriga-se por si, sua controladora, suas controladas, coligadas, representantes, procuradores, sócios, acionistas e
co�stas, por terceiros eventualmente consultados, seus empregados, contratados e subcontratados, assim como por quaisquer outras pessoas
vinculadas à CONTRATADA, direta ou indiretamente, a manter sigilo, bem como a limitar a u�lização das informações disponibilizadas em face da
execução do CONTRATO PRINCIPAL.

Parágrafo Sexto - A CONTRATADA, na forma disposta no parágrafo primeiro, acima, também se obriga a:

I – Não discu�r perante terceiros, usar, divulgar, revelar, ceder a qualquer �tulo ou dispor das informações, no território brasileiro ou no exterior, para
nenhuma pessoa, �sica ou jurídica, e para nenhuma outra finalidade que não seja exclusivamente relacionada ao obje�vo aqui referido, cumprindo-
lhe adotar cautelas e precauções adequadas no sen�do de impedir o uso indevido por qualquer pessoa que, por qualquer razão, tenha acesso a elas;

II – Responsabilizar-se por impedir, por qualquer meio em direito admi�do, arcando com todos os custos do impedimento, mesmo judiciais, inclusive
as despesas processuais e outras despesas derivadas, a divulgação ou u�lização das Informações Proprietárias por seus agentes, representantes ou
por terceiros;

III – Comunicar à CONTRATANTE, de imediato, de forma expressa e antes de qualquer divulgação, caso tenha que revelar qualquer uma das
informações, por determinação judicial ou ordem de atendimento obrigatório determinado por órgão competente; e

IV – Iden�ficar as pessoas que, em nome da CONTRATADA, terão acesso às informações sigilosas.

 



Cláusula Quinta – DA VIGÊNCIA

O presente TERMO tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor desde a data de sua assinatura até expirar o prazo de classificação
da informação a que a CONTRATADA teve acesso em razão do CONTRATO PRINCIPAL.

 

Cláusula Sexta – DAS PENALIDADES

A quebra do sigilo e/ou da confidencialidade das informações, devidamente comprovada, possibilitará a imediata aplicação de penalidades previstas
conforme disposições contratuais e legislações em vigor que tratam desse assunto, podendo até culminar na rescisão do CONTRATO PRINCIPAL
firmado entre as PARTES. Neste caso, a CONTRATADA, estará sujeita, por ação ou omissão, ao pagamento ou recomposição de todas as perdas e danos
sofridos pela CONTRATANTE, inclusive as de ordem moral, bem como as de responsabilidades civil e criminal, as quais serão apuradas em regular
processo administra�vo ou judicial, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, conforme art. 87 da Lei n.º 8.666/93.

 

Cláusula Sé�ma – DISPOSIÇÕES GERAIS

Este TERMO de Confidencialidade é parte integrante e inseparável do CONTRATO PRINCIPAL.

Parágrafo Primeiro – Surgindo divergências quanto à interpretação do disposto neste instrumento, ou quanto à execução das obrigações dele
decorrentes, ou constatando-se casos omissos, as partes buscarão solucionar as divergências de acordo com os princípios de boa fé, da equidade, da
razoabilidade, da economicidade e da moralidade.

Parágrafo Segundo – O disposto no presente TERMO prevalecerá sempre em caso de dúvida e, salvo expressa determinação em contrário, sobre
eventuais disposições constantes de outros instrumentos conexos firmados entre as partes quanto ao sigilo de informações, tal como aqui definidas.

Parágrafo Terceiro – Ao assinar o presente instrumento, a CONTRATADA manifesta sua concordância no sen�do de que:

I – A CONTRATANTE terá o direito de, a qualquer tempo e sob qualquer mo�vo, auditar e monitorar as a�vidades da CONTRATADA;

II – A CONTRATADA deverá disponibilizar, sempre que solicitadas formalmente pela CONTRATANTE, todas as informações requeridas per�nentes ao
CONTRATO PRINCIPAL.

III – A omissão ou tolerância das partes, em exigir o estrito cumprimento das condições estabelecidas neste instrumento, não cons�tuirá novação ou
renúncia, nem afetará os direitos, que poderão ser exercidos a qualquer tempo;

IV – Todas as condições, termos e obrigações ora cons�tuídos serão regidos pela legislação e regulamentação brasileiras per�nentes;

V – O presente TERMO somente poderá ser alterado mediante termo adi�vo firmado pelas partes;

VI – Alterações do número, natureza e quan�dade das informações disponibilizadas para a CONTRATADA não descaracterizarão ou reduzirão o
compromisso e as obrigações pactuadas neste TERMO, que permanecerá válido e com todos seus efeitos legais em qualquer uma das situações
�pificadas neste instrumento;

VII – O acréscimo, complementação, subs�tuição ou esclarecimento de qualquer uma das informações disponibilizadas para a CONTRATADA, serão
incorporados a este TERMO, passando a fazer dele parte integrante, para todos os fins e efeitos, recebendo também a mesma proteção descrita para
as informações iniciais disponibilizadas, sendo necessária a formalização de TERMO adi�vo ao CONTRATO PRINCIPAL;

VIII – Este TERMO não deve ser interpretado como criação ou envolvimento das Partes, ou suas filiadas, nem em obrigação de divulgar Informações
Sigilosas para a outra Parte, nem como obrigação de celebrarem qualquer outro acordo entre si.

 

Cláusula Oitava – DO FORO

A CONTRATANTE elege o foro da cidade de Brasília, Distrito Federal, onde está localizada a sede da CONTRATANTE, para dirimir quaisquer dúvidas
originadas do presente TERMO, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.



E, por assim estarem justas e estabelecidas as condições, o presente TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO E CUMPRIMENTO DAS
NORMA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO é assinado pelas partes em 2 vias de igual teor e um só efeito.

 

_________________________, ___________ de ________________________ de 20____.

De Acordo

 

 

CONTRATANTE                            CONTRATADA

_______________________________

<Nome>

Matrícula: <Matrícula>

 

_______________________________

<Nome>

Matrícula: <Matrícula>

 Testemunhas  

Testemunha 1  Testemunha 2

_______________________________

<Nome>

Matrícula: <Matrícula>

 

_______________________________

<Nome>

Matrícula: <Matrícula>

 

 

ANEXO C

MODELO DE TERMO DE CIÊNCIA DA DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO E DAS NORMAS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º

 

Objeto do Contrato  



Gestor do Contrato                                                                                     Matrícula:                                   

Contratante (Órgão)  

Contratada  CNPJ:

Preposto da Contratada  CPF

 

Por este instrumento, os funcionários abaixo-assinado declaram ter ciência e conhecer a declaração de manutenção de sigilo e das normas de segurança
da informação vigentes na Contratante.

 

____________________________, ________ de _____________________ de 20_____.

 

 

CIÊNCIA

CONTRATADA (Funcionários)

 

 

___________________________

<Nome>

CPF:

 

 

___________________________

<Nome>

CPF:

 

 

___________________________

 

 

___________________________



<Nome>

CPF:

<Nome>

CPF:

 

 

___________________________

<Nome>

CPF:

 

 

___________________________

<Nome>

CPF:

 

 

 

ANEXO D

MODELO DE ORDEM SERVIÇO - OS/OFB (Ordem de Fornecimento de Bens)

 

 

INTRODUÇÃO

Por intermédio da Ordem de Serviço será solicitado formalmente à Contratada a prestação de serviço ou o fornecimento de bens relativos ao objeto do
contrato.

 

1 – IDENTIFICAÇÃO

Ordem de Serviço/OFB Nº:  

Contrato n.º:  

Contratada:  

Data da Emissão: Área Requisitante do Serviço:



Usuário Solicitante/Requisitante:  

E-mail: Telefone:

Solução de TI (Objeto do Contrato):  

 

2 – ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS E VOLUMES ESTIMADOS

Item Descrição do Produto ou Serviço Métrica Valor. Unit. (R$) Quantidade/Volume Valor Total (R$)

1      

...      

TOTAL  

 

3 – INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES

 

 

4 – CRONOGRAMA

Item referente ao Produto/Serviço Início Previsto Fim Previsto Prazo Máximo

    

 

5 – ARTEFATOS / PRODUTOS



Fornecidos A serem gerados e/ou atualizados

  

 

6 – CIÊNCIA

CONTRATANTE

Área Requisitante Gestor do Contrato

 

 

_______________________________

<Nome do Responsável pela área requisitante>

Matr.: <nº da matrícula>

 

Local, <dd/mm/aaaa>.

 

 

 

_______________________________

<Nome do Gestor do contrato>

Matr.: <nº da matrícula>

 

Local, <dd/mm/aaaa>.

 

CONTRATADA

 

 

_______________________________

<Nome do Preposto>

CPF: <CPF do Preposto>

 

Local, <dd/mm/aaaa>, às ______:_____horas

 



 

ANEXO E

MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

 

 

INTRODUÇÃO

O Termo de Recebimento Provisório declarará formalmente à Contratada que os serviços foram prestados ou os bens foram recebidos para posterior
análise das conformidades de qualidade, baseadas nos critérios de aceitação definidos em contrato.

 

IDENTIFICAÇÃO

Contrato n.º: [XXXXXXX]

Contratada: [XXXXXX]

Contratante: [XXXXXX]

Ordem de Serviço Nº: <OS9999/AAAA> Data da Emissão: <dia> de <mês> de <ano>.

Solução de TI (Objeto)  

ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS E VOLUMES DE EXECUÇÃO ENTREGUES

Item Descrição do Produto e Serviço Métrica Quantidade Total

1. <Descrição igual da OS de abertura> <PF ou outra>   

...     

TOTAL DE ITENS  

Por este instrumento, atestamos para fins de cumprimento do disposto no artigo 33, inciso I, da Instrução Normativa n.º 1/2019 - ME, que os serviços (ou
bens), relacionados na O.S. acima identificada, foram recebidos nesta data e serão objeto de avaliação quanto aos aspectos de qualidade, de acordo com os



Critérios de Aceitação previamente definidos pelo CONTRATANTE. Ressaltamos que o recebimento definitivo destes serviços (ou bens) ocorrerá em até
XXXX dias úteis, desde que não ocorram problemas técnicos ou divergências quanto às especificações constantes do Termo de Referência correspondente
ao Contrato supracitado.

 

DE ACORDO

CONTRATANTE

Fiscal Técnico do Contrato

CONTRATADA

Preposto

 

 

______________________________

<nome do fiscal técnico do contrato>

Matr.: <nº da matrícula>

 

Local, <dia> de <mês> de <ano>

 

 

_______________________________

<nome do preposto>

CPF: <nº do CPF do preposto>

 

Local, <dia> de <mês> de <ano>

 

 

 

ANEXO F

MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

 

INTRODUÇÃO

 O Termo de Recebimento Definitivo declarará formalmente a Contratada que os serviços prestados ou os bens fornecidos foram devidamente avaliados e
atendem aos requisitos estabelecidos em contrato.

 

IDENTIFICAÇÃO



Contrato n.º [XXXXXXX]

Contratada: [XXXXXX]

Contratante: [XXXXXX]

Ordem de Serviço <ou Ordem de Fornecimento de Bens> Nº: <OS9999/AAAA>

Data da Emissão: <dia> de <mês> de <ano>.

Solução de TI (Objeto): 

ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS E VOLUMES DE EXECUÇÃO ENTREGUES

Item Descrição de Produto e Serviço Métrica Quantidade Total

1. <Descrição igual da OS de abertura> <PF ou outra>   

...     

TOTAL DOS ITENS  

Por este instrumento, atestamos para fins de cumprimento do disposto no artigo 33, inciso VIII, da Instrução Normativa n.º 1/2019 - ME, que os serviços
e/ou bens integrantes da OS/OFB acima identificada <ou conforme definido no Modelo de Execução do contrato supracitado> atendem às exigências
especificadas no Termo de Referência / Projeto Básico do Contrato acima referenciado.

 

DE ACORDO

Fiscal Técnico do Contrato Fiscal Requisitante do Contrato

 

 

______________________________

<nome do fiscal técnico do contrato>

Matr.: <nº da matrícula>

 

 

 

_______________________________

<nome do fiscal requisitante do contrato>

Matr.: <nº da matrícula>

 



Local, <dia> de <mês> de <ano>. Local, <dia> de <mês> de <ano>.

 

 

 

 

ANEXO II

MODELO DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A empresa ________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº______________________, sediada no endereço ____________________________,
telefone/fax nº______________________, por intermédio do seu representante legal Sr(a). __________________________________________, portador(a) da Carteira de Iden�dade nº______________ e
do CPF nº_____________________, DECLARA para fins do disposto no ar�go 2º da Lei Distrital 4.770, de 22 de fevereiro de 2012, que receberá, sem nenhum custo para a CONTRATANTE, bens, embalagens,
recipientes ou equipamentos inservíveis e não reaproveitáveis pela administração pública, provenientes do objeto do Pregão nº /2017 – PMDF, e que dará o des�no legalmente estabelecido para a
deposição e o tratamento adequados de dejetos e resíduos.

____________________________________

Local e Data

_____________________________________

[Nome do Representante Legal da Empresa]

Cargo

 

 

ANEXO III

MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº: ______/20___

 

PROCESSO nº: 054._______/20___.

PREGÃO n°: ____/20___.

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, Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019 (Recepcionado no Distrito Federal pelo Decreto nº 40.205/2019), combinado com a Lei Distrital nº 938/95,
Lei Distrital nº 2.340/99, os Decretos Distritais nº 33.598/2012 e 39.103/2018 e 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), CNPJ nº_______________, 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.

2.2. Qualquer contratação oriunda desta Ata deverá ser efe�vada somente durante o prazo de vigência.

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

4.1. Nos termos da Lei nº 10.520/2002 e Decreto Distrital nº 39.103/2018, 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 90 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 não-par�cipantes que venham a aderir.

4.6. Compete ao órgão não par�cipante os atos rela�vos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o
contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

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 39.103/2018;

8.2. Por ocasião da celebração do contrato, será 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;

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 equivalente no 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;

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. Se 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.

13.3.3. Se confirmado o uso de mão de obra infan�l no processamento, transporte, ou qualquer fase produ�va do bem ou na prestação do serviço, com aplicação de multa, sem prejuízo de
outras sanções legais cabíveis. (Lei Distrital nº 5.061 de 08.03.2013 – Parecer nº 343/2016 – PRCON/PGDF)

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 39.103/2018.

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, e com 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.

 

Ordenador de despesas

                                     

 

EMPRESA

 CNPJ nº

 

Testemunhas:

 

_____________________________________________________

 

______________________________________________________

 

 

ANEXO IV

MINUTA DE CONTRATO

MINUTAS DE CONTRATO CONFORME O

DECRETO Nº 23.287, DE 17 DE OUTUBRO DE 2002.

 

Contrato para Aquisição de Bens pelo Distrito Federal nº ___/___ - ___, nos termos do Contrato Padrão nº 08/2002 com alterações.

 

Processo nº __________________.

Cláusula Primeira – Das Partes

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

Cláusula Segunda – Do Procedimento

O presente Contrato obedece aos termos do Edital de _________ nº ______ (fls. ______), da Proposta de fls. _____ , da Lei Federal nº 8.666/1993, da Lei Federal nº 10.520/2002 e do Decreto Federal nº
10.024/2019 (Recepcionado no Distrito Federal pelo Decreto nº 40.205/2019).

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

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

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

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

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

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

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

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

Cláusula Oitava – Do Prazo de Vigência

O contrato terá vigência de ______ 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

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 Rescisão Amigável

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

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 V

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

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

 



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

CAPÍTULO I

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

SEÇÃO I

Disposições Preliminares

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

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

SEÇÃO II

Das Espécies de Sanções Administra�vas

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

I - advertência;

II - multa;

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

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

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

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

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

SUBSEÇÃO I

Da Advertência

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

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



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

SUBSEÇÃO II

Da Multa

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

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

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

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

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injus�ficada do adjudicatário em assinar o contrato ou re�rar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração,
recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

V - até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega. (Alteração dada pelo Decreto nº
35.831, publicado no DODF de 22/09/2014, p. 6).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

SUBSEÇÃO III

Da Suspensão

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 2º A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal. (Alteração dada pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2).

I - se aplicada pela Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, na hipótese do descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório, e, em se tratando de
licitação para registro de preços, até a emissão da autorização de compra para o órgão par�cipante do Sistema de Registro de Preços, implicará na suspensão, por igual período, perante todos os
órgãos/en�dades subordinados à Lei Distrital no 2.340, de 12 de abril de 1999, e alterações posteriores;

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

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

SUBSEÇÃO IV

Da Declaração de Inidoneidade



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

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

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

CAPÍTULO II

DAS DEMAIS PENALIDADES

Art. 7° As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, ou que por quaisquer outros meios pra�carem atos irregulares ou ilegalidades para obtenção no
registro no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, administrado pela Subsecretaria de Compras e Licitações, estarão sujeitas às seguintes penalidades:

I - suspensão temporária do cer�ficado de registro cadastral ou da obtenção do registro, por até 24 (vinte e quatro) meses, dependendo da natureza e da gravidade dos fatos; e

II - declaração de inidoneidade, nos termos do art. 6º deste Decreto

III - aplicam-se a este ar�go as disposições dos §§ 2º e 3º do art. 5º deste Decreto. (Inciso revogado pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2).

Parágrafo único. Aplicam-se a este ar�go as disposições dos §§ 2º e 3º do art. 5º deste Decreto. (Acréscimo dado pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

Art. 8° As sanções previstas nos arts. 5º e 6º poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais que, em razão dos contratos regidos pelas Leis Federais nos 8.666, de 21 de junho de
1993 ou 10.520, de 17 de julho de 2002: (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

I - tenham sofrido condenação defini�va por pra�carem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

II - tenham pra�cado atos ilícitos, visando frustrar os obje�vos da licitação;

III - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos pra�cados.

CAPÍTULO III

DO DIREITO DE DEFESA

Art. 9° É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da
respec�va no�ficação. (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

§ 1° O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que pra�cou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo
prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

§ 2º Na contagem dos prazos estabelecidos neste Decreto, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecu�vos, exceto quando for explicitamente
disposto em contrário. (Alteração dada pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2).

§ 3° Os prazos referidos neste ar�go só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou na en�dade. (Acréscimo dada pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2)
(Parágrafo revogado pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

§ 4° Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após o exaurimento da fase recursal, a aplicação da sanção será formalizada por despacho mo�vado, cujo extrato deverá ser
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, devendo constar: (Renumeração dada pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2).

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

II - o prazo do impedimento para licitar e contratar;

III - o fundamento legal da sanção aplicada;

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



§ 5° Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, a autoridade competente para aplicação da sanção providenciará a sua imediata divulgação no sí�o
www.fazenda.df.gov.br, inclusive para o bloqueio da senha de acesso ao Sistema de Controle e Acompanhamento de Compra e Licitações e Registro de Preços do Distrito Federal – e-compras, e aos demais
sistemas eletrônicos de contratação man�dos por órgãos ou en�dades da Administração Pública do Distrito Federal. (Renumeração dada pelo Decreto nº 26.993, publicado no DODF de 13/07/2006, p. 2).

§ 6º Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal as sanções aplicadas com fundamento nos arts. 3º e 4º deste Decreto, as quais se formalizam por meio de
simples apos�lamento, na forma do art. 65, §8º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p. 1).

CAPÍTULO IV

DO ASSENTAMENTO EM REGISTROS

Art. 10. Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa.

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

CAPÍTULO V

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

MARIA DE LOURDES ABADIA

 

 

 

ANEXO VI

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

(Conforme consta no sistema Portal de Compras do Governo Federal - COMPRAS.GOV)

 



A empresa ______________, inscrita no CNPJ n.º _____________, por meio do seu representante legal, abaixo assinado, vem apresentar sua proposta de preços ao Pregão Eletrônico nº 14/2022 da Polícia
Militar do Distrito Federal, conforme tabela a seguir:

 

 

        SUBITEM DESCRIÇÃO
 VALOR

UNITÁRIO
ESTIMADO

   VALOR
UNITÁRIO

PROPOSTO

UNIDADE
DE MEDIDA QUANTIDADE

VALOR
TOTAL

DO
SUBITEM

ITEM 1

1.1 Switches de distribuição com fonte redundante. R$ 18.466,00 R$ Unidade 05 R$ 

1.2 Switches de acesso com fonte elétrica redundante de 100 a 240 VAC/ 50-60 Hz R$ 12.202,96 R$ Unidade 332 R$ 

1.3 Switches de acesso com fonte elétrica redundante em corrente con�nua (DC) -48V a -54V R$ 11.530,00 R$ Unidade 47 R$ 

1.4. Módulo Transceiver R$ R$ 1.354,00 R$ Unidade 20 R$ 

Valor total es�mado R$ 4.712.702,72

Valor total proposto para o ITEM 1 R$

 

Validade da Proposta é de ______ (_______) dias, contados da data de abertura dessa licitação;

Prazo de entrega é de ________(________) de acordo como o Termo de Referência;

A garan�a mínima é de____________

Inscrição estadual ou do Distrito Federal n.º: ______________

Endereço:

Telefone:

Banco: 

Agência n.º:

Conta Corrente n.º:

Contato do representante legal:

E-mail:

 

 

Data

Assinatura



Nome do Representante legal

Cargo

CPF n.º:

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por BILMAR ANGELIS DE ALMEIDA FERREIRA - CEL
QOPM, matr. 0050345-2, Chefe do Departamento de Logís�ca e Finanças, em 01/09/2022, às
16:04, 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= 93136803 código CRC= 0317A2F2.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SPO AE 04 - ANEXO DO QCG - Bairro Asa Sul - CEP 70610212 - DF

+5531905509

00054-00117628/2020-14 Doc. SEI/GDF 93136803


