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 11/2022
REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AMPLA CONCORRÊNCIA - LOTES 01, 02, 03 e 06
LICITAÇÃO EXCLUSIVA - LOTES 04 e 05

O Distrito Federal, por meio da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, leva ao conhecimento dos interessados que fará realizar
licitação, na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços, mediante as condições estabelecidas neste Edital, de acordo com o regulamentado
pela Lei nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019 (Recepcionado no Distrito Federal por meio do Decreto nº 40.205/2019), Decretos Distritais nº
25.966/2005, nº 26.851/2006, nº 33.598/2012, nº 35.592/2014, nº 39.103/2018 e alterações posteriores, Instrução Normativa nº 05, de 25 de maio de
2017/MPOG, (recepcionada no Distrito Federal pelo Decreto Distrital nº 38.934/2018), 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.
O certame será regido subsidiariamente pelas Leis Federais nºs 8.666/93 e 10.520/02, em conformidade ao art. 191, caput, e parágrafo
único, da Lei Federal nº 14.133/21.
A Sessão Pública do Pregão Eletrônico será conduzida por policial militar, designado Pregoeiro, mediante a Portaria de 30 de dezembro de
2022, publicada no DODF nº 01, de 03 de janeiro de 2022, página 15, e será realizada por meio de Sistema Eletrônico: https://www.gov.br/compras/ptbr/, de acordo com a indicação abaixo:
Processo SEI-GDF nº 00054-00144229/2021-07
Tipo de licitação: Menor Preço
Data de abertura: 06/06/2022
Horário: 14h00min (horário de Brasília/DF)
Endereço Eletrônico: https://www.gov.br/compras/pt-br/
Código UASG: 926016
Elemento de despesa: 33.90.39
Recurso Orçamentário:
Valor previsto para contratação: R$ 2.113.801,35

1.

DO OBJETO

1.1.
O objeto tem como escopo a contratação, por meio de Registro de Preços, de serviços de empresas especializadas na operacionalização,
coordenação, acompanhamento e logística de eventos da Corporação com fornecimento de infraestrutura, materiais, equipamentos, alimentação e
suporte técnico necessários à realização de eventos, bem como de aquisição de material, conforme especificações, condições, quantidades e exigências
descritas no Edital e seus anexos.
2.

DAS IMPUGNAÇÕES E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO

2.1.
Os pedidos de esclarecimento referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à
data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: splpmdf@gmail.com.
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 https://www.gov.br/compras/pt-br/ e vincularão os
participantes 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: splpmdf@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 https://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 utilizado para divulgação do texto original e o prazo inicialmente estabelecido será reaberto, exceto se, inquestionavelmente, 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 motivada pelo pregoeiro nos autos do processo.(§2º do Art.
24, Decreto nº 10.024/2019)

3.

DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1.

Poderão participar deste Pregão:

3.1.1.

Referente aos LOTES: 01, 02, 03 e 06 (AMPLA CONCORRÊNCIA):

3.1.1.1.
Empresário individual ou sociedade empresária do ramo de atividade do objeto desta licitação, que atenda a todas as condições
estabelecidas neste edital e seus anexos.
3.1.1.1.1.
Para os itens destinados 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.

Referente aos LOTES 04 e 05 (PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME E EPP)

3.2.1.
Somente as microempresas ou empresas de pequeno porte, em cumprimento ao disposto no art. 7º do Decreto nº 35.592/2014, de
03/07/2014, que atenderem a todas as exigências constantes deste edital e seus anexos.
3.2.2.
Será inabilitada a empresa que não estiver na condição de entidade preferencial e oferecer proposta para a cota exclusiva. (§ 2º do Art.
25 da Lei Distrital nº 4.611/2011)
3.3.
Somente poderão participar desta licitação pessoa jurídica que esteja credenciada perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de
Logística e Tecnologia da Informação do Ministério da Economia (SLTI), por meio do sítio https://www.gov.br/compras/pt-br/(inciso I Art. 19, Decreto nº
10.024/2019)
3.4.

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

3.5.
Não poderão participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles
necessários:
3.5.1.
Pessoas jurídicas integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes
legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse
econômico em comum;
3.5.2.
Pessoas jurídicas, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou termo de referência ou projeto
executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou
controlador, responsável técnico ou subcontratado.
3.5.3.
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 8.666/1993 (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;
3.5.4.
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)
3.5.5.

Pessoa jurídica estrangeira não autorizada a funcionar no País.

3.5.6.
Pessoa jurídica que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial ou extrajudicial, falência, concordata, concurso de
credores, liquidação, fusão, cisão ou incorporação;
3.5.7.
Consórcio de empresas qualquer que seja sua forma de constituição, pois não há complexidade no objeto e pessoas físicas não
empresárias;
3.5.8.
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:
Iagente 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 entidade da administração pública distrital; ou
II agente público cuja posição no órgão ou entidade da administração pública distrital seja hierarquicamente superior ao chefe da
unidade responsável pela realização da seleção ou licitação, conforme art. 8º do Decreto Distrital nº 32.751/2011, alterado pelo Decreto nº
37.843/2016.
3.5.9.
Direta ou indiretamente, o agente público ou dirigente que integre a Polícia Militar do Distrito Federal ou o pregoeiro e sua equipe de
apoio, responsáveis pela licitação.
3.5.10.
Fica vedada a participação, ainda, do proprietário, controlador, administrador, gerente ou diretor de pessoa jurídica, independentemente
das denominações adotadas e do nível quantitativo ou qualitativo de participação no capital ou patrimônio.
3.5.11.
Aplica-se a vedação aos executores de contratos que trabalhem ou tenham trabalhado nos últimos cinco anos como sócios,
administradores ou não, ou responsáveis pela pessoa jurídica licitante.
3.5.12.
A vedação do item 3.5.9 se aplica ao agente público licenciado ou afastado por qualquer motivo e a qualquer título (Decreto Distrital nº
39.860 de 30 de maio de 2019).
3.5.12.1.
Considera-se participação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista do
autor do termo de referência ou projeto, pessoa física ou jurídica, e do pregoeiro e de sua equipe de apoio com a licitante ou responsável pelo
fornecimento de bens e serviços a estes necessários.
3.5.13.

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

3.5.14.
Pessoa jurídica que utilize mão de obra infantil em qualquer fase produtiva do bem ou na prestação do serviço (Lei Distrital nº 5.061 de
08.03.2013).
4.

DO CREDENCIAMENTO

4.1.
Os interessados em
sítio https://www.gov.br/compras/pt-br/
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4.2.
Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI,
onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.
4.3.
O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente,
ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a PMDF 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 particular (com reconhecimento de firma) e/ou público de procuração,
que comprove os necessários poderes para praticar todos os atos inerentes ao certame em nome do proponente. Em sendo sócio, proprietário, dirigente
(ou assemelhado) da empresa proponente, deverá apresentar cópia do estatuto ou contrato social, ou instrumento específico no qual estejam expressos
seus poderes para exercer e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
4.6.1.
Será dispensada o reconhecimento de firma no instrumento particular com a confrontação da assinatura com aquela constante do
documento de identidade do signatário. (Lei nº 13.726/2018 - Inciso I Art. 3º)
4.6.1.1.
de prova.

Caso reste dúvida quanto a veracidade do documento de procuração, ou do de identificação, o pregoeiro poderá requisitar outros meios

4.7.
A chave de identificação e a senha terão validades indeterminadas e poderão ser utilizadas em qualquer Pregão Eletrônico realizado no
sítio https://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 física 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 sítio https://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 item que compõe o lote cotado, conforme Anexo I deste Edital, bem como o valor global da
proposta, expresso em algarismo e por extenso, em moeda nacional, que deverão incluir todos os tributos, taxas, materiais para execução dos serviços,
encargos sociais, frete, seguro e quaisquer outras despesas que incidam sobre o objeto deste Pregão.
5.1.2.
A descrição detalhada do serviço e, em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descritas no
https://www.gov.br/compras/pt-br/, e as constantes deste edital, prevalecerão estas últimas.
5.1.3.
Após a abertura da sessão pública não serão recebidas novas propostas e documentos de habilitação. (§1º do art. 26, Decreto nº
10.024/2019)
5.1.4.
Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem devidamente regularizados no SICAF. (§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, instituído pela Lei Complementar
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º, e que não se enquadra nas situações relacionadas no § 4º do referido artigo, para
fazer jus aos benefícios previstos nessa lei.
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 retirar ou substituir 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 utilizados 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 compatíveis com os praticados 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 identificar à licitante importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse edital.

5.15.
Depois da abertura da sessão não serão admitidas alterações nas propostas apresentadas, ressalvadas apenas a redução do preço
proposto e aquelas alterações destinadas a sanar evidentes erros formais.
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 respectiva Ata de Registro de Preços, podendo ser prorrogado uma única
vez, por igual período, quando solicitado pelo adjudicatário até o segundo dia útil após a convocação e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo
órgão gerenciador.
5.16.1.1.

A convocação se dará por meio do Sistema Eletrônico de Informação - Sei-GDF, conforme item 14.2.1.

5.16.2.
O não atendimento da convocação para assinar a Ata, sem motivo devidamente justificado e aceito, faz incidir as sanções cabíveis na
espécie, conforme regulado na legislação pertinente.
5.16.3.
O sistema de registro de preços não obriga a contratação, podendo a Administração demandar os serviços 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 partir 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 contratar o objeto deste pregão exclusivamente pelo
Sistema de Registro de Preços, podendo realizar licitações ou proceder a outras formas de contratação quando julgar conveniente, desde que obedecida
a legislação pertinente 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 permitido 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
compatibilidade com aqueles registrados, sendo considerados compatíveis 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 partir 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 execução do objeto desta licitação.

5.16.8.3.
Os preços registrados manter-se-ão inalterados no interstício anual de vigência do registro, admitida 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
quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a ordem de classificação, poderão ser convocados tantos licitantes quantos forem necessários
para alcançar o total estimado, observado o preço da proposta vencedora.
5.17.

Do Cadastro Reserva

5.17.1.
Serão registrados na respectiva Ata os preços e quantitativos 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 https://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 https://www.gov.br/compras/pt-br/, implicará
na não participação no cadastro reserva.
5.17.4.
Confirmada a participação 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.
Ata.

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

6.

DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

6.1.
No dia e horário, indicados no preâmbulo deste Edital, no sítio https://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 emitida pelo Sistema ou de sua desconexão. (inciso IV Art.
19, Decreto nº 10.024/2019)
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 praticados 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 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 participantes.
(Parágrafo único do Art. 28, Decreto nº 10.024/2019)
7.1.2.

O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo pregoeiro. (Art. 29, Decreto nº 10.024/2019)

7.2.

Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.

8.

DA FORMULAÇÃO DE LANCES

8.1.
Iniciada à fase competitiva, as licitantes que tiveram suas propostas classificadas poderão encaminhar lances sucessivos, exclusivamente
por meio do sistema eletrônico e serão imediatamente informadas do recebimento e do valor consignado no registro de cada lance.
8.2.
A licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último por ela 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 identificação do ofertante. (§5º Art. 30, Decreto nº 10.024/2019)
8.4.

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

8.5.

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

8.5.1.
No modo de disputa aberto/fechado os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado, conforme critério
de julgamento menor preço.
8.6.

Do Modo de Disputa aberto/fechado

8.6.1.
No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos. (Art. 33, Decreto nº
10.024/2019)
8.6.2.
Encerrado o prazo de quinze minutos, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de dez
minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada. (§1º Art. 33, Decreto nº 10.024/2019)
8.6.2.1.
Encerrado o prazo aleatório, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com
valores até dez por cento superiores possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
(§2º Art. 33, Decreto nº 10.024/2019)
8.6.2.2.
Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições de que trata o item 8.6.2.1, os autores dos melhores lances subsequentes, na
ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do
prazo. (§3º Art. 33, Decreto nº 10.024/2019)
8.6.3.
Encerrados os prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade. (§4º Art. 33,
Decreto nº 10.024/2019)
8.6.3.1.
Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos itens 8.6.2.1 e 8.6.2.2, haverá o reinício da etapa fechada para que os
demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o
encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o disposto no 8.6.3. (§5º Art. 33, Decreto nº 10.024/2019)
8.6.4.
Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às exigências para habilitação, o pregoeiro poderá,
auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa fechada, nos termos do item 8.6.3.1.
8.7.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os
lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
8.8.
Quando a desconexão do Pregoeiro persistir 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 participantes no sítio https://www.gov.br/compras/pt-br/. (Art. 35, Decreto nº
10.024/2019)
8.9.
Após a etapa de envio de lances, haverá aplicação dos critérios de desempate previstos nos art. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de
14 de dezembro de 2006, dando-se preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. (Art. 36 do Decreto nº 10.024)
8.10.
Ultrapassada a fase de lances, e exclusivamente para os itens destinados à ampla concorrência, se a proposta mais bem classificada não
tiver sido apresentada por microempreendedor individual, microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta dessas entidades na
situação de empate, assim considerada(s) aquela(s) que seja(m) iguais ou até 5% (cinco por cento) superior(es) à proposta mais bem classificada,
proceder-se-á da seguinte forma:
8.10.1.
A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior à da licitante mais
bem classificada, no prazo de 5 (cinco) minutos, e, se atendidas as exigências deste edital, será adjudicado em seu favor o objeto licitado.
8.10.2.
Não sendo contratada a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma do subitem anterior, e havendo
outras licitantes que porventura se enquadrem na condição de empate, estas serão convocadas, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo
direito.
8.10.3.
A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos
arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006.
8.10.4.
Não poderá se beneficiar do tratamento favorecido e diferenciado previstos em Lei, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica (§4º Art. 3º
LC 123/2006):
I-

de cujo capital participe outra pessoa jurídica;

II -

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

III de cujo capital participe pessoa física 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
artigo;
IV cujo titular ou sócio participe 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 artigo;

Vcujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
VI -

constituída sob a forma de cooperativa, salvo as de consumo;

VII -

que participe do capital de outra pessoa jurídica;

VIII que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito,
financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa
de arrendamento mercantil, 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-

constituída sob a forma de sociedade por ações.

XI cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço, relação de pessoalidade, subordinação e
habitualidade. (incluído pela Lei Complementar nº 147/2014)
8.11.
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)
8.12.
Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas. (§ único
Art. 37 Dec. 10.024/2019)
9.

DA NEGOCIAÇÃO

9.1.
Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta à
licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste
edital. (Art. 38 Dec. 10.024/2019)
9.2.

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 compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado 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 último lance ofertado após a
negociação, no prazo mínimo de 02 (duas) horas, contados da solicitação, juntamente com os documentos complementares 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 item que compõe o lote cotado, em moeda nacional, já considerados e inclusos todos os custos
necessários, tais como: BDI e encargos sociais, impostos, taxas, tributos e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o
objeto desta licitação, para execução no local indicado neste edital, nada mais sendo licito pleitear a esse título;
c)
As especificações dos serviços de forma a demonstrar que atendem as exigências do Termo de Referência constante do Anexo I deste
edital, e, em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descritas no https://www.gov.br/compras/pt-br/ e as constantes
deste edital, prevalecerão estas últimas;
d)
O prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados da data prevista para abertura da
licitação;

10.1.2.1.
Caso os prazos definidos neste edital não estejam expressamente indicados na proposta e não constar o registro de prazos divergentes dos
estabelecidos, eles serão considerados como aceitos pela licitante, ficando esta obrigada ao cumprimento dos mesmos.
10.2.
A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a proposta e documentação solicitadas, terá sua proposta desclassificada e
sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital.
10.3.
Para o julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço por lote, 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 entidades, 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 admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, ainda
que estejam abaixo do valor de referência contido neste edital, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os
quais ela renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração. (Decisão nº 2180/2017 - TCDF)

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

Solicitação de justificativas e comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade;

II -

Apresentação de Acordos, Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho;

III -

Levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho;

IV -

Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;

V-

Pesquisas junto aos órgãos públicos ou empresas privadas;

VI -

verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a Administração ou com a iniciativa privada;

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

verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente;

IX -

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

X-

estudos setoriais;

XI -

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

XII análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente favoráveis que o proponente disponha para a
prestação dos serviços.
10.5.
Será desclassificada a proposta que contenha preço excessivo, assim considerado aquele que for superior ao valor unitário e global
estimado pela Administração para cada item ofertado.
11.

DA HABILITAÇÃO

11.1.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO:

11.1.1.

Comprovação da Habilitação Jurídica:
a)

Cédula de identidade do responsável legal pela pessoa jurídica.

b)

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

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

Inscrição do ato constitutivo, 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 atividade 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, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 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 Certidão Conjunta de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Divida
Ativa da União, expedida pelo Ministério da Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil.
d)
Para as empresas com sede ou domicílio fora do Distrito Federal, certidão Negativa de Débitos ou certidão positiva com efeito de
negativa, emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do Distrito Federal, em plena validade, que poderá ser obtida através do
site www.fazenda.df.gov.br (art. 173 da LODF).
e)
Certidão de Regularidade de débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
f)

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

g)
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas – CNDT. (Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011).
11.1.3.

Qualificação Técnica:

11.1.3.1.

Na fase de lances serão exigidos apenas estes requisitos:
a)
Atestado(s) de Capacidade Técnica, expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado comprovando que a licitante
prestou serviço compatível com o objeto desta licitação.

11.1.3.2.

Na fase contratual serão exigidos estes requisitos de qualificação técnica:

11.1.3.2.1.

Capacitação Técnico-Profissional:
Para os Lotes 01 (Infraestruturas Diversas), 02 (Sistemas de Sonorização, Iluminação e Imagem) e 04 (Grupos Geradores):
IO(s) licitante(s) deverá(ão) indicar responsável técnico, de nível superior, devidamente registrado no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU.
II O profissional indicado deverá ser o Responsável Técnico pela execução dos serviços, admitindo-se sua substituição por
profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Contratante.
III O responsável técnico indicado deverá fazer parte do quadro da empresa (funcionários ou sócios), no ato da contratação,
comprovada essa situação por um dos meios abaixo:
Cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, acompanhada de extrato do INSS no qual conste esse
vínculo.

Contrato social, Estatuto Social ou Ato Constitutivo, referente à investidura no cargo, no caso de sócio ou dirigente da empresa
licitante.
Contrato de prestação de serviços ou de promessa de prestação de serviços, celebrado entre o(s) responsável(eis) técnico(s) e a
empresa licitante, firmado de acordo com a legislação
11.1.3.2.2.

Capacitação Técnico-Operacional:
Para os Lotes 01 (Infraestruturas Diversas), 02 (Sistemas de Sonorização, Iluminação e Imagem) e 04 (Grupos Geradores):
IO(s) licitante(s) deverá(ão) comprovar capacidade técnico-operacional, a ser feita por intermédio de atestado(s) de capacidade
técnica fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando especificamente que a licitante já prestou atividade
pertinente e compatível em características para organização de evento(s) com público correspondente a 30% (trinta por cento) do
público máximo previsto neste Termo de Referência para eventos de Pequeno Porte, conforme parâmetro estabelecido pela Lei
5.281/2013, ou seja, para no mínimo 300 pessoas. Os atestados deverão possuir os itens/características relacionados na tabela abaixo:

Descrição das características/serviços de maior relevância e de valor significativo para o lote 1:
1

Palco

2

Tenda

3

Arquibancada

Descrição das características/serviços de maior relevância e de valor significativo para o lote 2:
1

Painel de Led

2

Sistema de Som

3

Sistema de Iluminação

Descrição das características/serviços de maior relevância e de valor significativo para o lote 4:
1

Gerador (mínimo de 80 KVA)

11.1.3.3.
A empresa(s) vencedora(s) da licitação, deverá(ão) apresentar em cada evento onde será montado estruturas de palco, arquibancada,
tenda, tablados, geradores de energia elétrica e sistemas elétricos Laudo Técnico devidamente acompanhado de sua respectiva ART/RRT registrada no
CREA/CAU, de acordo com a natureza do serviço, com as devidas especificações e autorização dos órgãos de fiscalização, que comprove que a estrutura
está de acordo com o exigido para a realização do evento.
11.1.4.

Qualificação Econômico-Financeira:
a)
Certidão Negativa de falência, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da
sede da empresa, datado dos últimos 90 (noventa) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão. No caso de
praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.
b)
Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentadas na forma da Lei
devidamente registrados, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios.
IAs empresas constituídas no ano em curso poderão substituir o balanço anual por balanço de abertura, devidamente
autenticado 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 estimado - que deverá recair sobre o montante dos
lotes que pretenda concorrer - constante do Anexo I.
11.1.5.
I-

Outros Documentos: (§ 4º do Art. 26 do Decreto nº 10.024/2019)
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 artigos 42 ao 49 da referida Lei, para Microempresa,
Empresa de Pequeno Porte ou Cooperativa.
b)
Está ciente e concorda com as condições contidas 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 impeditivos 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 partir de 14 (quatorze) anos nos termos do inciso XXXIII, do Art. 7º da
Constituição Federal.
e)
A proposta apresentada para esta licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na
Instrução Normativa Nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.
f)
Não possui, na cadeia produtiva, 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 Constituição 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)

11.2.

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

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 estipulado no item 5.1. (§ 2º do Art. 26 e § 1º do Art. 43, Decreto nº 10.024/2019)
11.2.3.
Os documentos exigidos para a habilitação que não estiverem contemplados no SICAF ou com cadastro desatualizado, deverão ser
remetidos em conjunto com a proposta de preços conforme previsto no item 5.1.
11.2.4.
O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões se necessário, para verificar as condições de
habilitação das licitantes, no entanto, não se responsabilizará pela possível indisponibilidade desses sistemas, quando da consulta no julgamento da
habilitação, sendo de inteira responsabilidade da licitante a comprovação de sua habilitação.
11.2.4.1.
A não apresentação dos documentos exigidos neste edital implicará em inabilitação da licitante, salvo se houver a possibilidade de
consulta via internet durante o julgamento da habilitação pelo pregoeiro, condicionado ao estipulado no item 11.2.5.
11.2.4.2.

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

11.2.5.
Para a microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentar a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista com alguma
restrição, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação. (§ 1º do Art. 43 da LC nº 123, alterado pela
LC nº 155/2016)
11.2.6.
A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo
das sanções previstas neste Edital, e facultará ao Pregoeiro convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação.
11.2.7.
Os documentos necessários para a habilitação, envidados conforme item 5.1, poderão ser apresentados em original ou cópia autenticada
por cartório competente, ou pela Internet, nos casos em que o órgão responsável pela emissão do documento disponibilizar sua consulta.
11.2.8.
anexos.

Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos, em substituição aos documentos requeridos neste Edital e seus

11.2.9.

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

11.2.10.
Todos os documentos deverão estar em nome e CNPJ da matriz ou todos em nome e CNPJ da filial, exceto aqueles documentos que, pela
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz e os atestados de capacidade técnica, que podem ser apresentados
tanto em nome da matriz e/ou em nome da filial.
11.2.11.

A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

11.2.12.
As certidões que não apresentarem em seu teor, data de validade previamente estabelecida pelo Órgão expedidor, deverão ter sido
expedidas até 90 (noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão, exceto os documentos que se destinam a comprovação da qualificação
econômico-financeira, referentes ao balanço patrimonial, e qualificação técnica.
11.2.13.
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 estipulado, contado do recebimento da convocação.
11.2.14.
Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento dos requisitos de habilitação estabelecidos neste Edital e seus Anexos, a licitante
será inabilitada.

11.2.15.
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.
11.2.16.

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

11.2.17.
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)
11.2.17.1.
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, intimadas 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 motivada da licitante importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar
o objeto a licitante declarada vencedora.
12.4.

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

12.5.

O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.6.
Os autos do processo ficarão armazenados no Sistema Eletrônico de Informação - SEI-GDF, e poderão ter vistas franqueadas aos
interessados mediante solicitação encaminhada via sistema https://www.gov.br/compras/pt-br/, 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 (http://www.portalsei.df.gov.br/usuario-externo/), ou receber a documentação digitalizada via e-mail ou por dispositivo 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 Logística 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 praticados, o Chefe do Departamento de Logística 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 lote à licitante vencedora.

14.

DO CONTRATO

14.1.
O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, persistindo as obrigações decorrentes da garantia, 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 estabelecidos, sob pena de recair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na lei.
14.2.1.
Na assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste edital, que deverão ser mantidas
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 (http://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 partir 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 motivo justificado e aceito pela Administração.
(Adequação à nova metodologia de assinatura digital)
14.4.
O contrato se subordina ao Termo de Contrato Padrão Nº 04/2002, em conformidade com o Decreto 23.287, de 17/10/2002, do Distrito
Federal que segue como Anexo IV a este Edital, e terá vigência de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, permitida a sua prorrogação na forma do
art. 57, II, da Lei nº 8.666/1993.
14.5.

Por ocasião da celebração do contrato, será exigida da licitante vencedora a prestação de uma das seguintes garantias:
ICaução em dinheiro, ou em títulos da dívida pública, devendo estes terem sido emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; (redação dada pela Lei n° 11.079, de 2004)
II -

Seguro-garantia; ou,

III -

Fiança bancária.

14.5.1.
Caberá ao contratado optar por uma das modalidades de garantia 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 instituição financeira que, por si ou pelos acionistas detentores
de seu controle, não participem do capital ou da direção da licitante vencedora, sendo indispensável expressa renúncia, pelo fiador, aos benefícios do
artigo 827, do Código Civil de 2002.
14.5.3.

Toda e qualquer garantia prestada pela licitante vencedora será liberada mediante pedido por escrito:

a)

Somente poderá ser levantada após a extinção do contrato, e quando em dinheiro, atualizada monetariamente;

b)
Poderá, a critério da Administração do Distrito Federal, ser utilizada 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 notificação regularmente expedida, a garantia deverá ser reconstituída;
c)

Ficará retida no caso de rescisão contratual, até definitiva solução das pendências administrativas ou judiciais.

14.5.4.
Sem prejuízo das sanções previstas na lei e neste Edital, a não prestação da garantia exigida será considerada recusa injustificada em
assinar o Contrato, implicando na imediata anulação da Nota de Empenho - NE emitida.
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 supletivamente, os princípios de teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei n.º
8.666/93 combinado com o Inciso XII, do artigo 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 injustificada do licitante vencedor em assinar o Contrato, aceitar ou retirar 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, de 21 de junho
de 1.993, 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 artigo 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.
Constituem motivo 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 admitidas neste edital e no contrato.
14.10.
Será designado um executor para o contrato, ao qual serão incumbidas as atribuições contidas 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 infantil no processamento, transporte, ou
qualquer fase produtiva 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.

Constitui motivos para rescisão de contrato qualquer ato praticado pela contratada de conteúdo: (Lei Distrital nº 5.448/2015)
I-

discriminatório contra a mulher;

II -

que incentive a violência contra a mulher;

III -

que exponha a mulher a constrangimento;

IV -

homofóbico;

V-

que represente qualquer tipo de discriminação.

14.13.
O contrato a ser firmado pode ser reajustado depois de transcorrido 1 (um) ano de sua vigência, a partir da apresentação da proposta de
preços e em conformidade com a legislação pertinente.
14.13.1.
O critério de reajuste, quando couber, deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou
setoriais, aplicados quando da execução de serviços não contínuos ou contínuos sem dedicação exclusiva de mão de obra, desde a data prevista para
apresentação da proposta, até a data do adimplemento de cada parcela, aplicando-se o IPCA/IBGE.
14.13.1.1.
Nas contratações em que o valor do contrato de serviços seja preponderantemente formado pelos custos de insumos, poderá ser adotado
o reajuste em sentido estrito, adotando-se o IPCA/IBGE, observado o prazo mínimo de vigência contido no item 14.14.
15.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

15.1.
Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas no ato convocatório;
15.2.
Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ ou materiais, causados por técnicos (empregados) e acidentes causados por terceiros,
bem como pelo pagamento de salários, encargos sociais e trabalhistas, tributos e demais despesas eventuais, decorrentes da prestação dos serviços;
15.3.
Responsabilizar-se das eventuais despesas para execução do serviço solicitado, qualquer que seja o valor, e cumprir todas as obrigações
constantes do(s) Anexo(s) deste Ato Convocatório;
15.4.
O não atendimento das determinações constantes da Lei nº 5.087/2013 implica a abertura de processo administrativo para rescisão
unilateral do contrato pela Administração Pública. (Lei Distrital nº 5.087/2013)
15.5.
Adotar na execução do contrato, práticas de sustentabilidade ambiental, a recepção de bens, embalagens, recipientes ou equipamentos
inservíveis e não reaproveitáveis pela PMDF, práticas de desfazimento sustentável, reciclagem dos bens inservíveis e processos de reutilização, 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.

Constitui 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 dos serviços.

16.4.

Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre as irregularidades observadas no serviço.

16.5.
Notificar a Contratada, por escrito e com antecedência sobre multas, penalidades quaisquer débitos de sua responsabilidade, bem como
fiscalizar a execução do Objeto Contratado.
17.

DO RECEBIMENTO

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

Recebimento Provisório:

Quanto aos lotes 01 a 05, o recebimento provisório dar-se-á pelos fiscais designados pela Contratante para acompanhamento e fiscalização, “in
loco”, após a entrega/montagem dos materiais e emissão das licenças necessárias para posterior verificação da conformidade com as
especificações contidas no Termo de Referência e seus Anexos.
Quanto ao lote 06 (Alimentação), o recebimento provisório dar-se-á pelos fiscais designados pela Contratante para acompanhamento e
fiscalização, “in loco”, no prazo de uma hora antes do horário de início da execução do serviço, os quais deverão realizar a conferência dos
materiais e produtos quanto a qualidade e quantidades, conforme especificado no Termo de Referência e seus anexos. E ainda, atentar para a
validade e forma de acondicionamento dos produtos de consumo perecíveis.
b)

Recebimento Definitivo:

Quanto aos lotes 01 a 05, com exceção dos itens 3.5 (buquê de flores naturais) e 3.6 (botões de rosas), o recebimento definitivo dos serviços
prestados pela(s) Contratada(s), com o consequente atesto da Nota Fiscal, será efetivado em até 5 (cinco) dias úteis após o término do evento,
depois da verificação da conformidade dos materiais empregados e do serviço executado com as especificações contidas neste Termo de
Referência e seus Anexos.
Para os itens 3.5 (buquê de flores naturais) e 3.6 (botões de rosas) o recebimento definitivo será efetivado após a verificação, pelos fiscais, da
conformidade dos itens com as especificações contidas neste Termo de Referência e seus Anexos.
Quanto ao lote 06 (Alimentação), o recebimento definitivo dos serviços de Buffet, com o consequente atesto da Nota Fiscal, será efetivado em até
48 (quarenta e oito) horas, contados do fim da prestação do serviço, pela Comissão designada, mediante termo de recebimento definitivo, após a
verificação da prestação correta e completa dos serviços e da conformidade dos materiais empregados com as especificações contidas neste Termo
de Referência e seus Anexos.
17.2.

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

17.3.
Se a licitante vencedora deixar de executar os serviços, dentro do prazo estabelecido sem justificativa 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 sítios oficiais dos órgãos e entidades emissores das certidões a seguir relacionadas, para a
verificação da regularidade fiscal da Contratada:
a)
Certidão de regularidade de débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, expedida pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil;
b)
Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal,
devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90);
c)

Certidão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal.

d)
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas – CNDT (Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011).
e)
Prova de regularidade com a Fazenda Federal por meio da Certidão Conjunta de Débitos relativos aos Tributos Federais e a
Divida Ativa da União, expedida pelo Ministério da Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil.
18.1.1.
Em havendo a impossibilidade de consulta, pela Administração, aos sítios oficiais dos órgãos e entidades emissores das citadas certidões, o
pagamento ficará condicionado à apresentação, pela Contratada, da comprovação de sua regularidade fiscal e trabalhista.
18.2.
O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de apresentação da Nota Fiscal, desde que o documento de
cobrança esteja em condições de liquidação de pagamento.
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 efetivo pagamento de acordo com a variação “pro rata tempore” do 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 respectivo contrato; e

II Se o valor da multa for superior ao valor devido pelo fornecimento do serviço, ou ainda superior ao valor da garantia 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 n.º 32.767 de
17/02/2011, e alterações posteriores.
18.7.

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 instituições bancárias indicadas nos respectivos 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.
18.8.
Será efetuada a retenção na fonte, dos tributos e contribuições, prevista na Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012, alterada pela IN nº
1.244/2012.
18.9.
A retenção dos tributos não será efetivada caso a licitante apresente junto com sua Nota Fiscal a comprovação de que o ele é optante do
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte –SIMPLES.
18.10.
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.
18.11.
Os documentos de cobrança, escoimados das causas que motivaram a rejeição, deverão ser reapresentados num prazo máximo de 02
(dois) dias úteis.
18.12.
Em caso de rejeição da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorreções, o prazo de pagamento passará a ser contado a partir da data
de sua reapresentação.
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,
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado.
20.1.1.

A anulação do pregão induz à do contrato, e respectivamente 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 tiver 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 TCDF - https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/) para aferir a
existência de algum registro impeditivo ao direito de participar 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 destinada a esclarecer ou
completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de
classificação e habilitação.
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 partir da solicitação no Sistema
Eletrônico, para envio da proposta e documentação em arquivo único, por meio da opção “Enviar Anexo” do Sistema https://www.gov.br/compras/ptbr/.
20.6.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam
e vencem os prazos em dias de expediente na PMDF.
20.7.
O desatendimento às exigências formais, não essenciais, não importará na inabilitação da licitante e/ou desclassificação de sua proposta,
desde que seja possível a aferição de sua habilitação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública do pregão.
20.8.
As normas disciplinadoras da licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, resguardados o
interesse da administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. (§2º Art. 2°, Decreto nº 10.024/2019)
20.9.
A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, previamente justificadas pela Polícia Militar do DF, acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial (Lei nº 8.666/93, art.65, §§ 1º, 2º).
20.10.
Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência da PMDF, cujos avisos serão amplamente
divulgados pelos mesmos meios de publicação da abertura.
20.11.
As súmulas dos contratos e dos aditivos pertinentes a obras, compras, serviços, alienações e locações celebrados pelos órgãos ou pelas
entidades da Administração Pública do Distrito Federal com particulares 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 relativas 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.

ANEXOS

21.1.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

21.1.1.

ANEXO I - Termo de Referência.

21.1.2.

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

21.1.3.

ANEXO III - Minuta de 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 administrativas previstas nas Leis Federais nº
8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e 10.520, de 17 de julho de 2002 (Lei do Pregão), e dá outras providência

Brasília, ____ de _________________ de 2022.

BILMAR ANGELIS DE ALMEIDA FERREIRA - CEL QOPM
Ordenador de Despesa

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. DEFINIÇÃO DO OBJETO
1.1. O presente Termo tem por objeto a contratação, por meio de Registro de Preços, de serviços de empresas especializadas na operacionalização,
coordenação, acompanhamento e logística de eventos da Corporação com fornecimento de infraestrutura, materiais, equipamentos, alimentação e
suporte técnico necessários à realização de eventos, bem como de aquisição de material, conforme especificações, condições, quantidades e exigências
deste Termo.
2. JUSTIFICATIVA
2.1. NECESSIDADE INSTITUCIONAL
2.1.1. O Decreto nº 39.443/2018 que entrou em vigor em março de 2019 inovou o regramento quanto aos procedimentos e critérios de observância
obrigatória na contratação e realização de eventos pelos órgãos e entidades do Distrito Federal.
2.1.2. A Polícia Militar do Distrito Federal, no intuito de se adequar as inovações trazidas pelo referido decreto, por meio da portaria nº 1.085, de 20 de
março de 2019, institui o Comitê Geral de Eventos para a realização de contratações no âmbito da instituição. Nesse sentido, o Comitê vem trabalhando
no intuito de elaborar o Calendário Anual de Eventos afim de subsidiar as contratações da instituição, sempre buscando, nesse período, adequar a
instituição as mudanças promovidas pelo diploma legal.
2.1.3. Não obstante a deflagração do novo decreto, subsiste a variação dos itens no sentido de inviabilizar parâmetro acurado de dimensionamento, vez
que o caráter inédito do normativo impõe, doravante, pressuposto de planejamento para a continuidade da execução dos eventos a cada ano-exercício.
2.1.4. Assim sendo, nesta primeira adequação, foram construídas aritméticas de mensuração em abstrato, para depois de executado no primeiro ano de
eventos, e tendo por base as lições aprendidas realizar a avaliação de maturidade, adequando de fato a real necessidade e demanda da Corporação, a
partir do ano de 2021.
2.1.5. Atualmente, de acordo com o Calendário Anual de Eventos da Corporação para o ano de 2022, aprovado pelo Comitê de Eventos da PMDF, e
atualizado conforme Atas de Reunião nº 05/2019 (75674336) e Proposta de Calendário Anual de Eventos PMDF (75689369) constantes no processo SEI
nº 00054-00023421/2019-38, existem o planejamento/previsão para 36 eventos classificados em pequeno, médio e grande porte.
2.1.6. A mensuração de público, quantitativo e descrição dos itens a serem licitados, foram definidos com base no Calendário aprovado pelo Comitê, nas
informações repassadas pelas Unidades envolvidas, e, também, por meio de levantamento dos eventos realizados nos últimos doze meses, tomando-se
por base as contratações feitas nesse período, sem avaliação de maturidade, a fim de atender a expectativa de demanda para o ano de 2022.
2.1.7. Há de se levar em consideração que alguns eventos, mesmo não estando previstos no Calendário Anual, devido a sua imprevisibilidade, fazem
parte da rotina da instituição e necessitam de estrutura e pessoal especializado para sua realização, como por exemplo as passagens de comando, o que
dificulta prever com exatidão a quantidade de eventos que serão realizados.
2.1.8. Outro ponto que merece destaque é a necessidade de contratação frequente desses serviços, conforme preceituam os incisos I e IV do Art. 3º do
Decreto nº 39.103, de 06 julho de 2018. Logo, com o objetivo de se evitar danos e prejuízos ao erário, a forma de aquisição mais vantajosa para a
Administração é a adoção do Sistema de Registro de Preços, com base na quantidade estimada de eventos, bem como nas quantidades previstas de
participantes para cada evento, a fim de que a instituição empenhe somente o necessário para o atendimento de cada evento, buscando suprir as
necessidades, dentro do limite máximo estabelecido neste Termo de Referência e seus anexos.
2.1.9. A contratação de empresas especializadas visa suprir as necessidades da Instituição na prestação de serviços especializados e no fornecimento de
infraestrutura adequada e indispensáveis à realização dos eventos.
2.1.10. A contratação dos serviços é essencial porque a Instituição não dispõe de estrutura e mão de obra especializada, os quais são imprescindíveis
para realização de tais eventos, a fim de recepcionar em ambiente adequado os participantes, as autoridades civis e militares e a comunidade em geral.
2.2. ALINHAMENTO AO PLANO ESTRATÉGICO
2.2.1. O projeto alinha-se aos Objetivos e Iniciativas Estratégicas previstos no Plano Estratégico da Polícia Militar do Distrito Federal 2011-2022, aprovado
pela Portaria PMDF nº 742, de 27 de maio de 2011, alterada pela Portaria PMDF nº 1.145, de 30 de novembro de 2020, conforme quadro abaixo:
2.2.2. O presente Termo de Referência baseia-se no Plano Estratégico da Polícia Militar do Distrito Federal 2011-2022, Portaria PMDF 1.145, de 30 de
novembro de 2021, conforme os objetivos e estratégias apresentadas no quadro abaixo:
ALINHAMENTO AO PLANO ESTRATÉGICO
ID
8

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Aprimorar a gestão logística.

ID
8.1

ESTRATÉGIAS
Otimizar os processos logísticos.

ID

INICIATIVA ESTRATÉGICA

8.1.1

Garantir a excelência logística

administrativa e operacional na
Corporação;

11

Fomentar as estratégias de
aproximação com a população.

11.1

Desenvolver e ampliar iniciativas de
Polícia Comunitária e de Proximidade.

11.1.1

Implantar
programa
aproximação
comunitária
mediação de conflitos;

17

Aumentar
a
confiança
da
população em relação à Polícia
Militar.

17.1

Implantar programa voltado
aproximação com a população.

17.1.1

Desenvolver projetos e ações
voltados à aproximação com a
população.

à

de
e

2.3. ALINHAMENTO AO PLANO DIRETOR
ALINHAMENTO AO PLANO DIRETOR
ID

6

OBJETIVOS

Otimizar
a
execução
orçamentária e financeira.

ID

6.3

ESTRATÉGIAS

Otimizar a aplicação de recursos de
investimento destinados a
grandes eventos

ID

6.3.1

INICIATIVA
Garantir os recursos financeiros do
orçamento do governo
federal
para
investimentos
nas
iniciativas e projetos para a realização
grandes
eventos

2.4. ALINHAMENTO AO PLANO INTERNO DE ORÇAMENTO
2.4.1. Por meio da Portaria PMDF n.º 1.246, de 31 de dezembro de 2021 (78153111), foi publicado o Plano Interno de Orçamento - PIO do exercício de
2022, com indicativos de créditos orçamentários relacionados a custeio de "Estrutura de Eventos", disponibilizados pela própria Área Temática do
Coordenador Setorial de Orçamento (CCS), compondo o planejamento orçamentária desta Corporação. Todavia sem a plena paridade entre a futura
despesa programada e o pretenso gasto pretendido no Termo de Referência, conforme cotejamento entre os dados extraídos do Quadro de Metas e o
atual Plano Interno de Orçamento - PIO do exercício de 2022, este destacado no quadro abaixo:

2.4.2. Em virtude desse desajuste, tendo em vista a baixa execução orçamentária da área temática, verifica-se a possibilidade/necessidade de realocação,
remanejamento ou suplementação de créditos orçamentários.
2.5. FINALIDADE PÚBLICA
2.5.1. A Polícia Militar do Distrito Federal, por meio de suas Unidades, possui uma vasta agenda anual de eventos com a sociedade brasiliense e com a
tropa promovendo eventos militares, cívicos e sociais, sempre buscando estabelecer e consolidar a boa relação que a corporação mantém com os
diversos segmentos da sociedade e com os órgãos dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.
2.5.2. Os eventos e as competições realizadas pela Corporação fazem parte das tradições militares e remontam ao culto dessas tradições e à história da
Polícia Militar do Distrito Federal.
2.6. ESTIMATIVA PREVISTA DE QUANTIDADE
2.6.1. O Projeto tem como foco atender a demanda de 35 (trinta e cinco) eventos dos 36 (trinta e seis) eventos previstos no Calendário de Eventos da
Corporação, aprovado pelo Comitê de Eventos, para o exercício de 2022. A Corrida Tiradentes não será contemplados por esse projeto, tendo em vista
possuir demanda bastante específica que foge ao escopo do projeto. Os eventos previstos no Calendário e que não puderem ser contemplados por este
projeto, tendo em vista já terem ocorrido, poderão ter suas demandas remanejadas para atender outros eventos desde que previstos no referido
Calendário, podendo as demandas serem utilizadas também para atender eventos do Calendário do exercício seguinte, tendo em vista a vigência da Ata.
2.6.2. Os eventos estão classificados como de pequeno, médio e grande porte, conforme estabelece a Lei 5.281/2013, com público estimado de até mil
pessoas para os de pequeno porte, de mil e uma a dez mil pessoas para os de médio porte e de dez mil e uma a trinta mil pessoas para os de grande
porte.
2.6.3. Há de se considerar ainda, que o Comitê poderá, conforme prevê o Decreto Distrital nº 39.443/2018, promover alterações no Calendário a fim de
melhor ajustá-lo as demandas da Corporação, e ainda, readequá-lo quando necessário promovendo a alteração das datas previstas para os eventos e
remanejando os quantitativos dos itens, sempre visando uma melhor gestão dos serviços. O Calendário foi utilizado como referencial para fins de
mensuração da demanda ficando a cargo do Comitê promover os ajustes quando necessário.
2.6.4. As quantidades dos itens a serem fornecidos e adquiridos são estimativas para o período contratual e baseadas conforme consulta junto as
Unidades da Polícia Militar por meio do processo SEI nº 00054-00150230/2021-62 e compiladas no documento SEI nº 78164350. Os serviços e as
aquisições serão demandados à Contratada à medida que houver necessidade, tendo-se por base o Calendário de Eventos da Corporação. Por esta razão,
a PMDF não se obrigará a utilizar a totalidade dos serviços e aquisições contratados, reservando-se o direito de utilizar somente as quantidades
estimadas, respeitando o valor global anual do contrato, não acarretando ônus para a Contratante caso não seja utilizada a totalidade dos produtos.

Segue abaixo tabela com a divisão dos Lotes/itens e unidades de medidas aplicadas com as quantidades máximas que podem ser fornecidos e
adquiridas:
LOTE

1

ITEM

DESCRIÇÃO DOS ITENS

UNIDADE DE MEDIDA

QUANTIDADE

1

PALCO TIPO 1 – PEQUENO PORTE

Diária

3

2

PALCO TIPO 2 – MÉDIO PORTE (DUAS ÁGUAS)

Diária

4

3

PALCO TIPO 3 – GRANDE PORTE (DUAS ÁGUAS)

Diária

8

4

PALCO TIPO 4 – ESTRUTURA GEODÉSICA

Diária

3

5

TENDA TIPO 2 – MÉDIA

Diária

11

6

TENDA TIPO 3 – GRANDE

Diária

59
3

2

4

2

1

3

7

TENDA MODELO GALPÃO

Diária

8

ARQUIBANCADA TIPO 1 – PEQUENO PORTE

Diária

3

9

ARQUIBANCADA TIPO 2 – MÉDIO PORTE

Diária

19

10

PAINEL DE LED TIPO OUTDOOR

M2/Diária

108m²

11

PAINEL DE LED TIPO INDOOR

M2/Diária

20m²

12

SERVIÇO DE FILMAGEM

Diária

19

13

SISTEMA DE SONORIZAÇÃO TIPO 1 – PEQUENO PORTE

Diária

37

14

SISTEMA DE SONORIZAÇÃO TIPO 2 – MÉDIO PORTE

Diária

7

15

SISTEMA DE SONORIZAÇÃO TIPO 3 – COM EQUIPAMENTO DE PALCO

Diária

7

16

GERADOR DE ENERGIA 260 KVA

Diária

6

17

GERADOR DE ENERGIA 150 KVA

Diária

2

18

GERADOR DE ENERGIA 80 KVA

Diária

2

19

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE AMBIENTE TIPO 1 – PEQUENO PORTE

Diária

6

20

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE AMBIENTE TIPO 2 – MÉDIO PORTE

Diária

3

21

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE AMBIENTE TIPO 3 – PARA ARENA

Diária

3

22

BANNER

M2

740m²

23

ESTRUTURA PARA BANNER

Metros Lineares

310

24

PORTA BANNER TIPO TRIPÉ

Diária

48

25

ESTRUTURA PARA BACKDROP

Metros Lineares/Dia

300

26

ALAMBRADOS

27

BANHEIRO QUÍMICO

Diária

55

28

BANHEIRO QUÍMICO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PcD)

Diária

10

29

TABLADO DE MADEIRA

M2/Diária

80m²

30

PÚLPITO

Diária

24

Diária

1350

31

UNIFILA

Diária

290

32

MESAS

Diária

104

33

TOALHA DE MESA

Diária

96

34

CADEIRAS

Diária

3.340

35

LIXEIRAS

Diária

180

36

EXTINTORES

Diária

75

37

TAPETE

Diária

22

38

SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO TIPO 1

Evento

42

39

SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO TIPO 2

Evento

52

40

BUQUÊ DE FLORES NATURAIS PARA HOMENAGEADO

Unidade

46

41

BOTÕES DE ROSAS PARA HOMENAGEADOS

Unidade

450

42

COORDENADOR DE STAFF

Diária

16

43

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Diária

114

44

VIGILANTE

Diária

26

45

BRIGADISTA

Diária

45

46

BUFFET TIPO CAFÉ DA MANHÃ OU LANCHE DA TARDE (10 A 50 PESSOAS)

Evento

7

47

BUFFET TIPO CAFÉ DA MANHÃ OU LANCHE DA TARDE (51 A 200 PESSOAS)

Evento

52

48

BUFFET TIPO COQUETEL (51 A 200 PESSOAS)

Evento

8

49

BUFFET TIPO COQUETEL (201 A 350 PESSOAS)

Evento

6

50

ABRAÇADEIRA PLÁSTICA

Pacote

10

51

SERVIÇO DE GARÇOM COM BANDEIJAS

Diária

16

52

ÁGUA ENVASADA

Unidade

3.000

53

CADEIRAS ESTOFADAS

Diária

970

54

DISPLAY DE UNIFILAS A3

Diária

80

5

6

1

6

3

2.6.5. Segue abaixo a relação dos eventos previstos no Calendário Anual de Eventos com a previsão normativa, classificação e o público estimado de cada
evento:

Quantitativo de eventos previsto no calendário:
- Total de eventos previstos no calendário: 36
- Total de eventos contemplados pelo projeto: 35
*** Não foi computados o evento: Corrida Tiradentes.
2.7. COMPLEXIDADE DO OBJETO
2.7.1. CLASSIFICAÇÃO DO BEM
2.7.1.1. Os serviços, objeto deste Termo de Referência, enquadram-se, nos termos do parágrafo único, do art. 1º, da Lei nº. 10.520, de 2002, acolhida no
Distrito Federal pelo Decreto nº. 23.460 de 2002, na classificação de bens comuns com características e especificações usuais no mercado, sem alta
complexidade, tendo por referência outras aquisições públicas similares.
2.7.2. MODALIDADE DE LICITAÇÃO
2.7.2.1. Trata-se de serviços comuns a serem contratados mediante licitação na modalidade pregão, em sua forma eletrônica.
2.8. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIOS
2.8.1. Trata-se de aquisição sem valor significativo ou de alta complexidade, tendo por referência outras aquisições públicas similares. Fica, portanto,
vedada a participação de interessadas que se apresentem constituídas sob a forma de consórcio, justificada na medida em que nas contratações de
serviços comuns sem valor significativo ou de alta complexidade, perfeitamente pertinente e compatível para empresas atuantes do ramo licitado, é
bastante comum a participação de empresas de pequeno e médio porte, as quais, em sua maioria, apresentam o mínimo exigido no tocante à
qualificação técnica e econômico-financeira, condições suficientes para a execução de contratos dessa natureza, o que não tornará restrito o universo de
possíveis licitantes individuais. A ausência de consórcio não trará prejuízos à competitividade do certame, visto que, em regra, a formação de consórcios
é admitida quando o objeto a ser licitado envolve questões de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, não teriam
condições de suprir os requisitos de habilitação do edital. Nestes casos, a Administração, com vistas a aumentar o número de participantes, admite a
formação de consórcio. Tendo em vista que é prerrogativa do Poder Público, na condição de contratante, a escolha da participação, ou não, de empresas
constituídas sob a forma de consórcio, com as devidas justificativas, conforme se depreende da literalidade do texto da Lei 8.666/93, que em seu artigo
33 atribui à Administração a prerrogativa de admissão de consórcios em licitações por ela promovidas, pelos motivos já expostos, conclui-se que a
vedação de constituição de empresas em consórcio, para o caso concreto, é o que melhor atende ao interesse público, por prestigiar os princípios da
competitividade, economicidade e moralidade. Ressalte-se que a decisão com relação à vedação à participação de consórcios, para o caso concreto em
análise, visa exatamente afastar a restrição à competição, na medida que a reunião de empresas que, individualmente, poderiam fornecer o objeto,
reduziria o número de licitantes e poderia, eventualmente, proporcionar a formação de conluios/carteis para manipulação de preços.
2.9. SUBCONTRATAÇÃO
2.9.1. Pelos mesmos motivos do subitem anterior, não será admitida a subcontratação, de forma a gerar outros instrumentos contratuais e,
consequentemente, outras atribuições à administração pública. É, portanto, vedada a subcontratação do objeto.
2.10. ADJUDICAÇÃO DO OBJETO
2.10.1. Por conveniência e oportunidade da Administração a adjudicação do objeto se dará por lote, tendo em vista o objetivo de se propiciar a solução
da demanda de acordo com as características dos itens, e sem riscos a execução dos eventos. A adjudicação por item ainda que pudesse trazer certa
vantagem para a Administração, tendo em vista a ampliação da concorrência, aumentaria o risco de execução dos eventos, pois aumentaria a
probabilidade de não entrega de certos serviços, o que comprometeria todo o evento, e ainda, poderia gerar um custo para Administração em
detrimento de um evento não realizado.
2.10.2. Assim, a licitação foi consignada por meio de lotes, com o intuito de manter a atratividade e a concorrência para os serviços descritos, visando o
objetivo de que todas as empresas do ramo considerem a opção de participar e assim tornar o procedimento licitatório mais vantajoso à Administração
Pública, com o objetivo, inclusive, de ampliar a competição entre os fornecedores sem perda da economia de escala. Além disso, a execução dos serviços
poderão ser melhor organizadas, tendo em vista os equipamentos e materiais a serem utilizados, visando ainda a economia de escala e a melhor gestão
e controle dos eventos por parte da Administração.
Observando o disposto na SÚMULA n. 247/2010-TCU (“É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global,
nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja
prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação
de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam
fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade.”) (grifo
nosso).

2.10.3. A divisão em lotes foi realizada de acordo com as características dos itens que os compõem e conforme a solução que oferecem quanto aos
serviços prestados.
2.10.4. Pretende-se efetivar a aquisição por meio de pregão eletrônico, tipo menor preço por lote, de acordo com as especificações descritas neste
Termo de Referência e seus Anexos.

2.11. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
2.11.1. Pelos pressupostos e fundamentos apresentados no Estudo de Viabilidade da Aquisição, Doc SEI nº 78158612, constante neste Processo SEI,
conclui-se que a forma de aquisição mais vantajosa para a Administração é o Sistema de Registro de Preços.
2.11.2. O uso de Sistema de Registro de Preços para o pretenso certame fundamenta-se nos incisos do art. 3º, do Decreto Distrital nº 39.103/2018, haja
vista a necessidade de contratações frequentes e pelo fato de não ser possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração,
devido a variabilidade da quantidade de participantes dos eventos.
In verbis:
Art. 3º O Sistema de registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses:
I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes;
(...)
IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração.

2.11.3. Outra vantagem do Sistema de Registro de Preços é a economia de escala que ele proporciona à Administração Pública.
2.11.4. Em relação a necessidade de atendimento ao previsto no Decreto Distrital nº 39.103, a Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento,
Orçamento e Gestão do Distrito Federal, por meio da Coordenação de Gestão de Suprimentos, manifestou-se, por intermédio do ofício nº Ofício Nº
46/2022 - SEEC/SPLAN/SCG, doc. SEI 81871995, constante no processo Sei nº 00054-00144229/2021-07, no sentido de não haver óbice para que o
procedimento licitatório transcorresse no âmbito da Polícia Militar do Distrito Federal, visto que há previsão legal, consoante ao § 2º, Art. 3º do referido
diploma legal.
2.11.5. A Ata de Registro de Preços para execução dos serviços terá validade de 12 (doze) meses contados a partir da publicação da homologação.
2.12. TRATAMENTO FAVORECIDO E DIFERENCIADO ÀS ENTIDADES PREFERENCIAIS
2.12.1. Será aplicado ao objeto desta licitação o que prevê o art. 49, III da Lei Complementar 123/2006 para os Lotes 1, 2, 3 e 6. E o que prevê o art. 25 da
Lei Distrital nº 4.611/2011 para os Lotes 4 e 5 . Vale ressaltar que a aplicação da Lei Distrital, para os Lotes 4 e 5, está fundamentada no parágrafo 1º do
art. 23 do mesmo diploma legal.
2.12.2. A Lei Complementar 123/2006, que Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, em seu artigo 49 prevê que:
Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar quando:
(...)
III - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso para a
administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado.

2.12.3. A Lei Distrital nº 4.611/2011, que regulamenta no Distrito Federal o tratamento favorecido as microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedores individuais, em seus artigos 25 e 26 destaca que, in verbis:
Art. 25. Serão destinadas à participação exclusiva de entidades preferenciais as contratações cujo objeto tenha valor estimado de
até R$80.000,00 (oitenta mil reais). LICITAÇÃO EXCLUSIVA.
Art. 26. Será estabelecida cota reservada para as entidades preferenciais nas licitações para aquisição de bens, serviços e obras de
natureza divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo do objeto. COTA RESERVADA.

2.12.4. Com a observância da citada legislação, cumpre registrar que tal proveito não se aplica à contratação almejada, deixando assim de comtemplar
aplicação de cota reservada aos lotes que não são exclusivos, tendo em vista a logística implícita a ser empregada, bem como a garantia da segurança dos
serviços prestados, sem trazer prejuízos para a Administração.
2.12.5. A não previsão da Cota Reservada é justificada pelo caráter técnico especializado para a contratação de empresas especializadas para a prestação
dos serviços detalhados no Anexo A deste Termo de Referência. Ressalta-se ainda que, a criticidade do objeto a ser executado e a necessidade de
integração e interconexão dos componentes da execução do serviço, torna-se imprescindível a contratação de empresas específicas, pois, a prestação de
serviços por mais de uma empresa, dentro de um mesmo lote, poderia inviabilizar a execução, dificultar a fiscalização e ainda acarretar em prejuízos para
a Administração Pública.
2.12.6. Restando assim, cristalina a responsabilidade quanto à garantia, o funcionamento e o atendimento de todos os critérios técnicos e de qualidade
do serviço a ser executado, não sendo possível ter mais de um fornecedor responsável, dentro de um mesmo lote. Logo, com base no exposto, torna-se
inviável, sob os aspectos técnicos e de execução a divisão dos lotes.
3. ESPECIFICAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS
3.1. Os bens e serviços foram divididos em lotes conforme a solução que oferecem quanto aos serviços prestados.
3.2. A descrição detalhada dos itens segue no ANEXO A deste Termo de Referência.
4. ESTIMATIVA DE CUSTOS
4.1. O valor total estimado para a presente contratação é de R$ 1.531.801,35 (um milhão quinhentos e vinte e um mil quinhentos e setenta e seis reais e
cinquenta e cinco centavos). Conforme detalhado na tabela abaixo:
LOTE
1

ITEM

DESCRIÇÃO DOS ITENS

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO
ESTIMADO

VALOR TOTAL
ESTIMADO

1

PALCO TIPO 1 – PEQUENO PORTE

3

R$ 945,00

R$ 2.835,00

2

PALCO TIPO 2 – MÉDIO PORTE (DUAS ÁGUAS)

4

R$ 5.396,00

R$ 21.584,00

3

PALCO TIPO 3 – GRANDE PORTE (DUAS ÁGUAS)

8

R$ 10.766.67

R$ 86.133,36

4

PALCO TIPO 4 – ESTRUTURA GEODÉSICA

3

R$ 9.366,67

R$ 28.100,01

5

TENDA TIPO 2 – MÉDIA

11

R$ 600,00

R$ 6.600,00

6

TENDA TIPO 3 – GRANDE

59

R$ 879,00

R$ 51.861,00

2

4

2

1

3

7

TENDA MODELO GALPÃO

3

R$ 3.113,33

R$ 9.339,99

8

ARQUIBANCADA TIPO 1 – PEQUENO PORTE

3

R$ 1.440,00

R$ 4.320,00

9

ARQUIBANCADA TIPO 2 – MÉDIO PORTE

19

R$ 2.880,00

R$ 54.720,00

10

PAINEL DE LED TIPO OUTDOOR

108m²

R$ 232,22

R$ 25.079,76

11

PAINEL DE LED TIPO INDOOR

20m²

R$ 301,67

R$ 6.033,40

12

SERVIÇO DE FILMAGEM

19

R$ 1.300,00

R$ 24.700,00

13

SISTEMA DE SONORIZAÇÃO TIPO 1 – PEQUENO
PORTE

37

R$ 1.741,67

R$ 64.441,79

14

SISTEMA DE SONORIZAÇÃO TIPO 2 – MÉDIO
PORTE

7

R$ 2.800,00

R$ 19.600,00

15

SISTEMA DE SONORIZAÇÃO TIPO 3 – COM
EQUIPAMENTO DE PALCO

7

R$ 4.988,67

R$ 34.920,69

16

GERADOR DE ENERGIA 260 KVA

6

R$ 2.295,00

R$ 13.770,00

17

GERADOR DE ENERGIA 150 KVA

2

R$ 3.100,00

R$ 6.200,00

18

GERADOR DE ENERGIA 80 KVA

2

R$ 1.900,33

R$ 3.800,66

19

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE AMBIENTE TIPO 1 –
PEQUENO PORTE

6

R$ 1.575,00

R$ 9.450,00

20

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE AMBIENTE TIPO 2 –
MÉDIO PORTE

3

R$ 3.275,00

R$ 9.825,00

21

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE AMBIENTE TIPO 3 –
PARA ARENA

3

R$ 5.592,50

R$ 16.777,50

22

BANNER

740m²

R$ 35,34

R$ 26.151,60

23

ESTRUTURA PARA BANNER

310

R$ 1.940,00

R$ 601.400,00

24

PORTA BANNER TIPO TRIPÉ

48

R$ 101,45

R$ 4.869,60

25

ESTRUTURA PARA BACKDROP

300

R$ 41,66

R$ 12.498,00

26

ALAMBRADOS

1350

R$ 20,98

R$ 28.323,00

27

BANHEIRO QUÍMICO

55

R$ 182,35

R$ 10.029,25

28

BANHEIRO QUÍMICO
DEFICIÊNCIA (PcD)

10

R$ 233,20

R$ 2.332,00

29

TABLADO DE MADEIRA

80m²

R$ 49,00

R$ 3.920,00

30

PÚLPITO

24

R$ 553,75

R$ 13.290,00

31

UNIFILA

290

R$ 220,00

R$ 63.800,00

32

MESAS

104

R$ 4,50

R$ 468,00

33

TOALHA DE MESA

96

R$ 26,83

R$ 2.575,68

34

CADEIRAS

3.340

R$ 2,94

R$ 9.819,60

35

LIXEIRAS

180

R$ 25,95

R$ 4.671,00

36

EXTINTORES

75

R$ 86,68

R$ 6.501,00

37

TAPETE

22

R$ 235,00

R$ 5.170,00

38

SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO TIPO 1

42

R$ 258,79

R$ 10.869,18

PARA

PESSOA

COM

39

SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO TIPO 2

52

R$ 2.220,00

R$ 115.440,00

40

BUQUÊ
DE
FLORES
HOMENAGEADO

46

R$ 198,95

R$ 9.151,70

41

BOTÕES DE ROSAS PARA HOMENAGEADOS

450

R$ 12,44

R$ 5.598,00

42

COORDENADOR DE STAFF

16

R$ 350,00

R$ 5.600,00

43

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

114

R$ 110,00

R$ 12.540,00

44

VIGILANTE

26

R$ 165,33

R$ 4.298,58

45

BRIGADISTA

45

R$ 225,00

R$ 10.125,00

46

BUFFET TIPO CAFÉ DA MANHÃ OU LANCHE DA
TARDE (10 A 50 PESSOAS)

7

R$ 1.540,00

R$ 10.780,00

47

BUFFET TIPO CAFÉ DA MANHÃ OU LANCHE DA
TARDE (51 A 200 PESSOAS)

52

R$ 6.160,00

R$ 320.320,00

48

BUFFET TIPO COQUETEL (51 A 200 PESSOAS)

8

R$ 15.400,00

R$ 123.200,00

49

BUFFET TIPO COQUETEL (201 A 350 PESSOAS)

6

R$ 26.950,00

R$ 161.700,00

50

ABRAÇADEIRA PLÁSTICA

10

R$ 38,55

R$ 385,50

51

SERVIÇO DE GARÇOM COM BANDEJAS

16

R$ 123,00

R$ 1.968,00

52

ÁGUA ENVASADA

3.000

R$ 0,70

R$ 2.100,00

53

CADEIRAS ESTOFADAS

970

R$ 14,01

R$ 13.589,70

54

DISPLAY DE UNIFILAS A3

80

R$ 127,81

R$ 10.224,80

NATURAIS

PARA

5

6

1

6

3

VALOR TOTAL ESTIMADO DO OBJETO

R$ 2.113.801,35

4.2. A pesquisa mercadológica, realizada para obter o valor médio praticado neste TR, foi baseada no Decreto nº 39.453, de 14 de novembro de 2018,
que regulamenta a Lei distrital nº 5.525, de 26 de agosto de 2015, a qual estabelece que, em compras e contratações de bens e serviços, qualquer que
seja a modalidade de licitação, o valor a ser pago não seja superior à média de preços do mercado, no âmbito do Distrito Federal.
4.3. Os preços públicos e os valores de contratação foram obtidos em pesquisa de preços realizada no site de compras do governo – ComprasNet.
4.4. A demanda (Quantitativo e Especificação Técnica) foi apresentada pelo Documento de Oficialização de Demanda, documento Sei
nº 78157593, constante neste processo.
4.5. O cálculo do valor total em cada item, apresentado na tabela que se segue, foi resultado da consideração do menor valor unitário, entre o cálculo
obtido pela mediana e a média aritmética entre os orçamentos adquiridos, com a multiplicação da quantidade estabelecida, conforme abaixo:
Valor por item = Menor preço unitário (Média Aritmética ou Mediana) x quantidade.
4.6. Em relação ao LOTE 06 – ALIMENTAÇÃO, para efeito de cálculo das quantidades o valor a ser considerado é o valor unitário por evento. Para os
preços onde a unidade é pessoa, o valor a ser considerado no cálculo das quantidades é o valor estimado unitário de cada tipo de buffet multiplicado
pela quantidade máxima de participantes orçada, conforme fórmula abaixo:
Exemplo: (com base no item 46, preço público 2, da tabela): 37,00 (valor unitário por pessoa) X 50 (quantidade máxima de participantes) = 1.850,00
(valor por evento).
5. VERACIDADE DOS ORÇAMENTOS
5.1. Confirmo que os orçamentos enviados (ANEXO B deste Termo de Referência), foram devidamente conferidos por mim e são verdadeiros, conforme
rubrica/assinatura em cada um deles.
ISABELA RAMALHO MARTINS MACHADO – CB QPPMC
Autora do Termo de Referência
Mat. 721.680/7
6. CRONOGRAMA DE ENTREGAS
6.1. A entrega dos materiais bem como a prestação dos serviços, deverá ser executada de acordo com a demanda da Contratante, nas quantidades,
prazos e locais constantes neste Termo de Referência.
6.2. A prestação dos serviços ocorrerá por meio da entrega, montagem, desmontagem e recolhimento dos materiais, ou seja, antes durante e depois de
cada evento.

6.3. As datas em que ocorrerão os eventos serão as datas previstas no Calendário Anual de Eventos da Corporação aprovado pelo Comitê de Eventos, ou
caso não esteja prevista no calendário a data informada pela Contratante.
6.4. As situações não contempladas por este Termo serão, em momento oportuno, solucionadas pela Contratante por meio da Comissão de Fiscalização,
a fim de que não haja prejuízos a perfeita realização dos eventos.
6.5. Segue abaixo tabela com as datas e locais com a previsão de onde ocorrerão os eventos, conforme Calendário aprovado pelo Comitê de Eventos:

6.6. As datas apresentadas representam mera expectativa de realização podendo se confirmar ou não, sem que isso acarrete obrigações ou ônus para a
Contratante quanto aos eventos não realizados e serviços não executados. Poderão ocorrer mudanças nas datas e locais dos eventos, conforme
necessidade da Contratante.
7. LOCAL DE ENTREGA
7.1. O local de entrega dos itens bem como da prestação dos serviços será o local onde ocorrerão os eventos.
7.2. Telefones de contato do Centro de Comunicação Social – CCS/PMDF: (61) 3190-5212 e (61) 3190-5213 (horário de expediente de 13h às 19h).
8. PRAZO DE EXECUÇÃO/ ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
8.1. O recebimento dos materiais/serviços dar-se-á conforme o disposto no inciso II, do artigo 73, da Lei nº 8.666/93.
8.2. O recebimento provisório dar-se-á pelos fiscais designados pela Contratante para acompanhamento e fiscalização, “in loco”, após a
entrega/montagem dos materiais e emissão das licenças necessárias para posterior verificação da conformidade com as especificações contidas neste
Termo e seus Anexos.
8.3. Caso seja constatada alguma irregularidade a Contratada deverá corrigi-la imediatamente (até 30 minutos antes do evento) sem prejuízo da
aplicação de penalidades.
8.4. O recebimento definitivo dos serviços prestados pela(s) Contratada(s), com o consequente atesto da Nota Fiscal, será efetivado em até 5 (cinco) dias
úteis após o término do evento, depois da verificação da conformidade dos materiais empregados e do serviço executado com as especificações contidas
neste Termo de Referência e seus Anexos. Para os itens 3.5 (buquê de flores naturais) e 3.6 (botões de rosas) o recebimento definitivo será efetivado
após a verificação, pelos fiscais, da conformidade dos itens com as especificações contidas neste Termo de Referência e seus Anexos.
8.5. As estruturas deverão ser entregues e montadas de acordo com a necessidade de cada evento, nos locais previstos para sua realização, com a
antecedência necessária para a vistoria dos órgãos competentes a fim de que sejam emitidas as licenças necessárias.
8.6. Em relação ao LOTE 06 - Alimentação:
8.6.1. O recebimento dar-se-á conforme o disposto no inciso I, do artigo 73, da Lei nº 8.666/93.
8.6.2. O recebimento provisório dos serviços dar-se-á pelos fiscais designados pela Contratante para acompanhamento e fiscalização, “in loco”, no prazo
de uma hora antes do horário de início da execução do serviço, os quais deverão realizar a conferência dos materiais e produtos quanto a qualidade e
quantidades, conforme especificado neste Termo e seus anexos. E ainda, atentar para a validade e forma de acondicionamento dos produtos de
consumo perecíveis.
8.6.3. Caso seja constatada alguma irregularidade a Contratada deverá corrigi-la imediatamente (até 30 (trinta) minutos antes do evento) sem prejuízo da
aplicação de penalidades.
8.6.4. O recebimento definitivo dos serviços de Buffet, com o consequente atesto da Nota Fiscal, será efetivado em até 48 (quarenta e oito) horas,
contados do fim da prestação do serviço, pela Comissão designada, mediante termo de recebimento definitivo, após a verificação da prestação correta e
completa dos serviços e da conformidade dos materiais empregados com as especificações contidas neste Termo de Referência e seus Anexos.
8.6.5. Os itens referentes a alimentação (Serviço de Buffet) deverão ser entregues nos dias e nos locais dos eventos, dentro do prazo de validade e em
condições adequadas para o consumo, devidamente acondicionados e com antecedência mínima de 3 (três) horas do horário de início da prestação do
serviço.
8.6.6. Os serviços de Buffet poderão ser realizados em qualquer data e horário, nos locais onde ocorrerão os eventos, a critério da Contratante, devendo
ser requisitados com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas do horário previsto para início do evento.

8.6.7. DA DEGUSTAÇÃO
8.6.7.1. A Contratante poderá solicitar degustação à Contratada, tal solicitação deverá ser feita com antecedência mínima de 10 (dez) dias da data do
evento, conforme especificação técnica constante no Anexo A deste Termo de Referência. Em caso de reprovação do item, a Contratada terá 5 (cinco)
dias para apresentar nova degustação com os ajustes necessários.
8.7. A Comissão Executora deverá acompanhar toda a execução dos serviços, devendo registrá-los por meio de fotografias.
8.8. O objeto deverá ser entregue parceladamente, mediante solicitação de serviço enviada por membro da Comissão Executora do contrato por meio de
ofício e/ou mensagem eletrônica e mediante emissão da Nota de Empenho.
8.9. Somente a Comissão Executora terá aptidão para solicitar os serviços, cabendo à Contratada essa confirmação antes do fornecimento.
8.10. Todo o detalhamento dos serviços consta no Anexo A deste Termo de Referência.
8.11. Os itens que necessitam de arte gráfica deverão ser aprovados pelo Centro de Comunicação Social – CCS e estar em conformidade com o
Regulamento de Identidade Visual – RIV em vigor na Corporação.
8.12. Os casos não previstos neste Termo de Referência deverão ser solucionados pelos Fiscais do contrato a fim de que não haja prejuízos a perfeita
realização dos eventos.
9. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA
9.1. Os materiais utilizados na prestação dos serviços deverão estar em perfeitas condições de uso devendo possuir também as certificações usuais de
mercado exigidas pelos órgãos competentes e não poderão conflitar com o previsto no Código de Defesa do Consumidor.
9.2. A(s) Contratada(s) deverão garantir a perfeita instalação e funcionamento dos equipamentos contratados, em conformidade com a legislação vigente
e com as especificações e prazos previstos neste Termo de Referência e seus Anexos.
9.3. A cobertura da garantia por parte do fabricante/fornecedor está limitada ao que constar no termo de garantia ou equivalente de seus produtos, não
conflitando com o Código de Defesa do Consumidor.
10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1. Responsabilizar(em)-se por toda a parte técnica, dos serviços contratados, no que lhes couber, incluindo a emissão de alvarás, licenças e Anotação
de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, devendo disponibilizar funcionário para acompanhar a prestação dos
serviços e resolver problemas que, eventualmente, surjam durante a prestação dos serviços.
10.2. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no todo ou em parte, no prazo máximo de 30 (trinta) minutos, os serviços
efetuados em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da má execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração.
10.3. Prestar os serviços em conformidade com a legislação vigente e cumprindo todas as especificações, prazos e obrigações constantes neste Termo de
Referência e seus Anexos.
10.4. Proceder com a montagem, manutenção e desmontagem das estruturas físicas de acordo com as normas que regulamentam os serviços, inclusive
quanto à capacitação técnica e condições de segurança dos profissionais que realizarão os serviços.
10.5. Disponibilizar todos os materiais em condições adequadas de limpeza e uso.
10.6. Disponibilizar mão de obra especializada e em quantitativo suficiente para desenvolvimento de todas as atividades que os eventos em questão
exigir, providos dos devidos Equipamentos de Proteção Individual - EPIs.
10.7. Disponibilizar os equipamentos que não necessitam de montagem, bem como os recursos humanos e demais serviços previstos, no local do evento,
com antecedência de 3 (três) horas de seu início.
10.8. Atender, prontamente, a quaisquer exigências da Contratante, inerentes ao objeto descrito no presente Termo de Referência e seus Anexos.
10.9. Sujeitar-se a ampla e irrestrita fiscalização por parte do órgão contratante, prestando todos os esclarecimentos solicitados, de forma clara, concisa e
lógica, atendendo prontamente às reclamações formuladas.
10.10. Responsabilizar-se por todos os encargos e obrigações concernentes às legislações social, trabalhista, tributária, fiscal, comercial, securitária,
previdenciária que resultem ou venham resultar da execução deste Termo, bem como por todas as despesas decorrentes.
10.11. Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Administração Pública ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento empreendido pela Contratante, ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigido no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos
sofridos.
10.12. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração praticada por seus empregados, quando da realização dos serviços.
10.13. Garantir a procedência e a qualidade dos produtos alimentícios, bem como fornecê-los em perfeitas condições de consumo, dentro do prazo de
validade e devidamente refrigerados com antecedência mínima de 3 (três) horas do horário de início dos eventos.
10.14. Responsabilizar-se-á pelo controle de qualidade dos alimentos, antes, durante e após as preparações. Quando houver reclamações ou dúvidas
quanto à qualidade das refeições, ou, ainda, quando ocorrer surto de doença transmitida por alimentos, ou seja, quando ocorrer distúrbios
gastrintestinais em duas ou mais pessoas após ingerirem alimentos de origem comum, a Contratada deverá providenciar o imediato encaminhamento de
amostra dos alimentos servidos para análises laboratoriais, arcando com suas despesas, independentemente da Contratante tomar a iniciativa, estando
sujeita às sanções.
10.15. Atender ao disposto na Resolução - RDE nº 216, de 15 de setembro de 2004, da ANVISA, que dispõe sobre Regulamento Técnico de Boas Práticas
para Serviços de Alimentação.
10.16. Proceder a distribuição dos alimentos de forma organizada e segura, com cardápio pré-estabelecido com utensílios próprios (louça, talheres,
toalhas, guardanapos de forma a evitar confusão e tumulto entre os presentes.
10.17. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições exigidas neste instrumento, além de sujeitar-se a outras obrigações previstas no
Código de Proteção e Defesa do Consumidor Lei nº 8.078/1990, que sejam compatíveis com o regime de Direito Público.
10.18. À(s) Contratada(s) não será permitido veicular, sem prévia autorização da PMDF, marcas ou serviços, bem como explorar ou vender espaço, para
fins comerciais ou publicitários, a empresas ou instituições de qualquer natureza, sem prévia análise e aprovação da PMDF, nos locais de realização dos
eventos.
11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1. Comunicar a demanda dos serviços à Contratada mediante Ordem de Serviço, que conterá data, local e horário da execução dos serviços
contratados em razão da realização dos eventos, encaminhada via e-mail institucional com antecedência mínima de 72 (setenta e duas horas) corridas.
11.2. Efetuar o pagamento da nota fiscal/fatura da empresa, após a efetiva emissão do Termo de Recebimento Definitivo e Planilha da prestação do
serviço.
11.3. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços por meio dos fiscais designado pela Coordenação-Geral de Logística desta Corporação, conforme
Instrução Normativa nº 01 de 07 de abril de 2014 do Departamento de Logística e Finanças.
11.4. Nomear, conforme portaria PMDF nº 728/2010 e art. 67 da Lei 8.666/90, 05 (cinco) policiais militares para comporem a comissão que realizará a
fiscalização contratual.
11.5. Notificar a empresa por escrito, sobre as imperfeições, falhas ou irregularidades constantes na prestação dos serviços, para que sejam adotadas as
medidas corretivas necessárias.
11.6. Rejeitar a prestação de serviço efetivada em desacordo com as especificações estabelecidas neste Termo de Referência e seus Anexos.
11.7. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela proposta.
11.8. Realizar, por meio da comissão de fiscalização da execução do contrato, a tabulação dos dados a fim de subsidiar o planejamento para os próximos
calendários.
12. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA CONTRATADA
12.1. Capacitação Técnico-Profissional:
12.1.1. Para os Lotes 01 (Infraestruturas Diversas), 02 (Sistemas de Sonorização, Iluminação e Imagem) e 04 (Grupos Geradores):
12.1.1.1 O(s) licitante(s) deverá(ão) indicar responsável técnico, de nível superior, devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU.
12.1.1.2 O profissional indicado deverá ser o Responsável Técnico pela execução dos serviços, admitindo-se sua substituição por profissional de
experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Contratante.
12.1.1.3 O responsável técnico indicado deverá fazer parte do quadro da empresa (funcionários ou sócios), no ato da contratação, comprovada essa
situação por um dos meios abaixo:
a) Cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, acompanhada de extrato do INSS no qual conste esse vínculo.
b) Contrato social, Estatuto Social ou Ato Constitutivo, referente à investidura no cargo, no caso de sócio ou dirigente da empresa licitante.
c) Contrato de prestação de serviços ou de promessa de prestação de serviços, celebrado entre o(s) responsável(eis) técnico(s) e a empresa
licitante, firmado de acordo com a legislação.
12.2. Capacitação Técnico-Operacional:
12.2.1. Para os Lotes 01 (Infraestruturas Diversas), 02 (Sistemas de Sonorização, Iluminação e Imagem) e 04 (Grupos Geradores):
12.2.2. O(s) licitante(s) deverá(ão) comprovar capacidade técnico-operacional, a ser feita por intermédio de atestado(s) de capacidade técnica
fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando especificamente que a licitante já prestou atividade pertinente e compatível
em características para organização de evento(s) com público correspondente a 30% (trinta por cento) do público máximo previsto neste Termo de
Referência para eventos de Pequeno Porte, conforme parâmetro estabelecido pela Lei 5.281/2013, ou seja, para no mínimo 300 pessoas. Os atestados
deverão possuir os itens/características relacionados na tabela abaixo:

Descrição das características/serviços de maior relevância e de valor significativo para o lote 1:
1

Palco

2

Tenda

3

Arquibancada

Descrição das características/serviços de maior relevância e de valor significativo para o lote 2:
1

Painel de Led

2

Sistema de Som

3

Sistema de Iluminação

Descrição das características/serviços de maior relevância e de valor significativo para o lote 4:
1

Gerador (mínimo de 80 KVA)

12.3. A empresa(s) vencedora(s) da licitação, deverá(ão) apresentar em cada evento onde será montado estruturas de palco, arquibancada, tenda,
tablados, geradores de energia elétrica e sistemas elétricos Laudo Técnico devidamente acompanhado de sua respectiva ART/RRT registrada no
CREA/CAU, de acordo com a natureza do serviço, com as devidas especificações e autorização dos órgãos de fiscalização, que comprove que a estrutura
está de acordo com o exigido para a realização do evento.
13. FISCALIZAÇÃO
13.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução dos serviços, bem como o recebimento dos materiais, conforme estabelece o art. 67 da Lei n°
8.666/93 e a Portaria PMDF nº 728/2010, ficarão a cargo dos policiais militares relacionados abaixo, indicados pelo Chefe do Centro de Comunicação

Social - CCS, conforme Documento de Oficialização de Demanda constante neste processo.
COMISSÃO EXECUTORA:
- MAJ QOPM RAISSA ELIANA D'OLIVEIRA RESENDE, MAT. 73.472/1
- CB QPPMC FERNANDA GABRIELLE MENDES HERVAL SOUSA, MAT. 732.732/3
- TC QOPMC GISLENO GOMES DE FARIA ALVES, MAT. 177.988/5
- MAJ QOPMC ELDACI DE SOUSA QUEIROZ, MAT. 177.989/3
- CAP QOPM KARLA FABIANA DONINI DE CARVALHO DANTAS, MAT. 730.799/3
- 1º SGT QPPMC ROBERTO DE SOUZA ALEXANDRE, MAT. 23.919/4
- CAP QOPMSD FERNANDO MOLINARI GOMES GILSON– MAT.: 731.250/4
- CAP QOPMSD MIRIAN JUNNY CAVALLARI RAUZER – MAT.: 731.881/2
- 1º TEN QOPM ALÉCIO DE SOUZA LEMOS MAT.: 23.176/2
- 2º SGT QPPM ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO CARDOSO MAT.: 72.825/X
- MAJ QOPM RAIMUNDO CHAVES FREITAS, MAT. 21.630/5
- 3º SGT QPPMC CLEDIMILSON ERNESTO DIOGO, MAT. 217.405/7
- MAJ QOPM EMERSON ROBERTO ARAÚJO MELÃO, MAT. 50.857/8
- 2º TEN QOPM ANDRÉ LUIZ PEREIRA ARAÚJO, MAT. 734.890/8
- 2º TEN QOPM CHARLISON MURILO MARQUES DE CARVALHO MAT. 732.307/7
- CB QPPMC CHRISTIANO MARQUES PRAXEDES MAT. 732.255/0
- CAP QOPM ADSON RAMOS NUNES, MAT. 195.587/X
- ST QPPMC ELTON NUNES SOARES, MAT. 22.378/6
- CAP QOPM RAFAEL VIEIRA MONÇÃO, MAT. 195.714/7
- CAP QOPM EVERALDO DOS SANTOS SILVA, MAT. 195.901/8
- 1º TEN QOPMA BATISTA FILHO, MAT. 21.527-9
- 1º TEN QOPMA WARLLEY LIMA DA SILVA - MAT. 24.059/1
13.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive diante de terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na
ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666,
de 1993.
13.3. A execução do contrato se dará por empreitada global cabendo a comissão executora as escolhas dos itens e as respectivas quantidades
adequando-as a cada evento, e ainda gerir a Ata a fim de que os itens contemplem todos os eventos previstos.
13.4. É de responsabilidade da comissão a tabulação dos dados a fim de subsidiar o planejamento para os próximos calendários.
14. DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1. É de total responsabilidade da empresa contratada a observação e cumprimento das normas de segurança do trabalho e legislação trabalhista em
vigor.
14.2. Os preços ofertados serão fixos e deverão englobar todos os tributos, encargos sociais, frete, seguro e quaisquer outras despesas que incidam ou
venham a incidir sobre o objeto desta licitação.
14.3. A Polícia Militar pagará somente até a quantidade total que solicitar através de seus executores de contrato, na quantidade máxima de cada evento.
14.4. A contratada está ciente que se aplica ao contrato as cláusulas exorbitantes dos contratos administrativos.
15. SUSTENTABILIDADE
15.1. A Contratada deverá declarar que atende aos requisitos de sustentabilidade previstos no art. 2º, da Lei Distrital nº 4.770/2012, em conformidade
com o Decreto nº 7.746/2012, que regulamenta o art. 3º, da Lei no 8.666/1993, devendo ser observados os requisitos ambientais com menor impacto
ambiental em relação aos seus similares.
16. ANEXOS
16.1. Anexo A - Especificação dos bens e serviços

ANEXO A
DA ESPECIFICAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS

ITEM
1

DESCRIÇÃO DOS ITENS
PALCO TIPO 1 – PEQUENO PORTE
Locação com transporte, montagem, manutenção e desmontagem de palco com cobertura de lona branca,
antichamas, em estrutura tubular de aço galvanizado com pé direito de no mínimo 4 metros. Piso em

UNIDADE
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Diária

3

compensado naval de 25mm, todo revestido em carpete preto, antiderrapante, em estrutura de aço com
capacidade de no mínimo 500kg/m2. Dimensões aproximadas: 8 metros de largura por 6 metros de
profundidade e altura variando entre 1 metro a 1,5 metros (elevação do piso). Guarda corpo com 1,10 metros
de altura em metalon reforçado nas laterais e no fundo do palco. Fechamento em tecido preto liso em toda a
estrutura lateral e frente do piso. Todas as unidades devem possuir aterramento, escada e rampa de
acessibilidade para portadores de necessidades especiais, com corrimão. Iluminação com lâmpadas de
emergência e extintores de incêndio.
Observação: A montagem deverá ser acompanhada por responsável técnico, atender ao previsto nas normas
técnicas da ABNT e estar de acordo com as exigências dos órgãos de fiscalização do Distrito Federal.
PALCO TIPO 2 – MÉDIO PORTE (DUAS ÁGUAS)

2

Locação com transporte, montagem, manutenção e desmontagem de palco com cobertura de lona branca tipo
2 águas, antichamas, em estrutura de alumínio tipo box truss Q30 ou similar, com pé direito de no mínimo 4
metros. Piso em compensado naval de 25mm, todo revestido em carpete preto, antiderrapante, em estrutura
de aço com capacidade de no mínimo 500kg/m2. Dimensões aproximadas: 10 metros de largura por 8 metros
de profundidade e altura variando entre 1 metro a 1,5 metros (elevação do piso). Guarda corpo com 1,10
metros de altura em metalon reforçado nas laterais e no fundo do palco. Fechamento em tecido preto liso em
toda a estrutura lateral e frente do piso. Todas as unidades devem possuir aterramento, escada e rampa de
acessibilidade para portadores de necessidades especiais, com corrimão. Iluminação com lâmpadas de
emergência e extintores de incêndio.
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Observação: A montagem deverá ser acompanhada por responsável técnico, atender ao previsto nas normas
técnicas da ABNT e estar de acordo com as exigências dos órgãos de fiscalização do Distrito Federal.
PALCO TIPO 3 – GRANDE PORTE (DUAS ÁGUAS)

3

Locação com transporte, montagem, manutenção e desmontagem de palco com cobertura de lona branca tipo
2 águas, antichamas, em estrutura de alumínio tipo box truss Q30 ou similar, com pé direito de no mínimo 4
metros. Piso em compensado naval de 25mm, todo revestido em carpete preto, antiderrapante, em estrutura
de aço com capacidade de no mínimo 500kg/m2. Dimensões aproximadas: 12 metros de largura por 08 metros
de profundidade e altura variando entre 1 metro a 1,5 metros (elevação do piso). Guarda corpo com 1,10
metros de altura em metalon reforçado nas laterais e no fundo do palco. Fechamento em tecido preto liso em
toda a estrutura lateral e frente do piso. Todas as unidades devem possuir aterramento, escada e rampa de
acessibilidade para portadores de necessidades especiais, com corrimão. Iluminação com lâmpadas de
emergência e extintores de incêndio.
Observação: A montagem deverá ser acompanhada por responsável técnico, atender ao previsto nas normas
técnicas da ABNT e estar de acordo com as exigências dos órgãos de fiscalização do Distrito Federal.
PALCO TIPO 4 – ESTRUTURA GEODÉSICA
Locação com transporte, montagem, manutenção e desmontagem de palco principal no local do evento, com
estrutura geodésica sextavada em box p.50, com cobertura Geospace em lona branca, antichamas e com
blackout. Piso em estrutura metálica com compensado de 25mm, com capacidade de no mínimo 500kg/m2,
na dimensão total de 10 metros de largura x 08 metros de profundidade x 1,20 metros de altura e house mix
para mesas de PA e monitor. Todas as unidades devem possuir aterramento, escada e rampa de acessibilidade
para portadores de necessidades especiais, com corrimão. Iluminação com lâmpadas de emergência e
extintores de incêndio.
Observação: A montagem deverá ser acompanhada por responsável técnico, atender ao previsto nas normas
técnicas da ABNT e estar de acordo com as exigências dos órgãos de fiscalização do Distrito Federal.
Imagem meramente ilustrativa:

4

5

TENDA TIPO 2 – MÉDIA
Locação com transporte, montagem, manutenção e desmontagem de tenda aberta, com calhas e possibilidade
de fechamento das laterais com material similar ao da cobertura, com dimensões de 06x06m, pé direito
variável de 2,5 a 3 metros de altura em seus pés de sustentação. Cobertura tipo piramidal, em lona branca

com blackout, antichamas, estrutura em tubo galvanizado (aço tubular) de alta resistência, com encaixes
reforçados. Possibilidade de junção de 2 ou mais tendas. Estacas e acessórios para fixação no solo com
aterramento.
Observação: A montagem deverá ser acompanhada por responsável técnico, atender ao previsto nas normas
técnicas da ABNT e estar de acordo com as exigências dos órgãos de fiscalização do Distrito Federal.
TENDA TIPO 3 – GRANDE

6

Locação com transporte, montagem, manutenção e desmontagem de tenda aberta, com calhas e possibilidade
de fechamento das laterais com material similar ao da cobertura, com dimensões de 10x10m, pé direito
variável de 3,5 a 4 metros de altura em seus pés de sustentação. Cobertura tipo piramidal, em lona branca
com blackout, antichamas, estrutura em tubo galvanizado (aço tubular) de alta resistência, com encaixes
reforçados. Possibilidade de junção de 2 ou mais tendas. Estacas e acessórios para fixação no solo com
aterramento.

Diária
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Observação: A montagem deverá ser acompanhada por responsável técnico, atender ao previsto nas normas
técnicas da ABNT e estar de acordo com as exigências dos órgãos de fiscalização do Distrito Federal.
TENDA MODELO GALPÃO
Locação com transporte, montagem, manutenção e desmontagem de tenda modelo galpão duas
águas, suporta vento conforme ABNT (NBR 6123), estrutura confeccionada em aço treliçado, galvanizado a
fogo, com colunas reforçadas com cabo de aço e acabamentos com perfis de alumínio, não possui colunas
internas, mantendo assim o vão totalmente livre, cobertura revestida em lona de PVC com tecido de poliéster
impermeável de alta resistência, com proteção UV, anti mofo e auto extinguível (não propaga chamas).
Tamanho: Aproximadamente 35 x 30 metros, pé direito de 05 metros e 09 metros de altura central.

3
7

Diária

ARQUIBANCADA TIPO 1 – PEQUENO PORTE

8

Locação com transporte montagem, manutenção e desmontagem de arquibancada coberta com lona vinílica,
na cor branca, sobre tenda em estrutura de aço galvanizado. Piso em compensado naval, antiderrapante, com
capacidade de no mínimo 500kg/m2, guarda corpo, com no mínimo 1 metro e 50 centímetros, em toda a sua
extensão, com 6 degraus forrados com carpete, cor a ser definida pela Contratante, aproximadamente 12
metros de frente por 4 metros de profundidade. Toda a estrutura deverá estar estabilizada e sobreposta em
sapatas de sustentação reguláveis, possuir escadas de acesso com corrimão, iluminação com lâmpadas de
vapor metálico de 400W, aterramento e extintores de incêndio. Fechamento da saia frontal, laterais e parte
traseira em tecido tensionado, tipo lycra, novo, cor a ser definida pela Contratante.

Diária
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Observação: A montagem deverá ser acompanhada por responsável técnico, atender ao previsto nas normas
técnicas da ABNT e estar de acordo com as exigências dos órgãos de fiscalização do Distrito Federal.
9

ARQUIBANCADA TIPO 2 – MÉDIO PORTE
Locação com transporte montagem, manutenção e desmontagem de arquibancada coberta com lona vinílica,
na cor branca, em estrutura em aço galvanizado. Piso em compensado naval, antiderrapante, com capacidade
de no mínimo 500kg/m2, guarda corpo, com no mínimo 1 metro e 50 centímetros, em toda a sua extensão,
com 9 degraus e aproximadamente 18 metros de frente por 6 metros de profundidade. Toda a estrutura
deverá estar estabilizada e sobreposta em sapatas de sustentação reguláveis, possuir escadas de acesso com
corrimão, iluminação com lâmpadas de vapor metálico de 400W, aterramento e extintores de incêndio.
Fechamento da saia frontal, laterais e parte traseira em tecido tensionado, tipo lycra, novo, cor a ser definida
pela Contratante.
Observação: A montagem deverá ser acompanhada por responsável técnico, atender ao previsto nas normas
técnicas da ABNT e estar de acordo com as exigências dos órgãos de fiscalização do Distrito Federal.

PAINEL DE LED TIPO OUTDOOR
10

Contratação de empresa especializada na locação, instalação, desinstalação e operação de Painéis de LED, para
área externa (OUTDOOR), com excelente estabilidade de funcionamento, com índice de proteção superior ao
IP65, alta resolução, P8mm, composição do pixel SMD 3 em 1. Composto de placas totalmente independentes
que permitem a montagem da tela em diversos formatos. Estrutura de treliça em alumínio para a sustentação
do painel.
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PAINEL DE LED TIPO INDOOR
11

Contratação de empresa especializada na locação, instalação, desinstalação e operação de Painéis de LED, para
área interna (INDOOR), alta resolução, P4mm, composição do pixel SMD 3 em 1. Composto de placas
totalmente independentes que permitem a montagem da tela em diversos formatos. Estrutura de treliça em
alumínio para a sustentação do painel.
SERVIÇO DE FILMAGEM

12

Contratação de empresa especializada em gravação e transmissão simultânea de imagens em Painéis de LED,
indoor e outdoor, com captação de imagem por câmeras filmadoras e drones profissionais, em Full HD, com
acessórios para filmagem e projeção (tripés hidráulicos, iluminação fria, distribuidor e divisor de vídeo,
notebook, cabeamento completo e afins).
O serviço de filmagem deverá realizar a transmissão do evento ao vivo para os canais de mídias oficiais da
PMDF (streaming/live).
SISTEMA DE SONORIZAÇÃO TIPO 1 – PEQUENO PORTE

13

Fornecimento de sistema de sonorização com montagem, manutenção e desmontagem, composto por 01
mesa digital com 12 canais; 02 microfones sem fio; 03 microfones com fio; 01 microfone tipo headset sem fio;
pedestais tipo girafa de acordo com a quantidade de microfones; 04 caixas full range 600W para uso em tripés
apropriados; 02 caixas de retorno 600W; Amplificação para o sistema de caixas; Player para música (Cd Player,
notebook, DVD).
Observação: Todo o cabeamento de som (que deve ser blindado para evitar interferência externa), cabos de
força, adaptadores, conectores, presilhas, suportes, amarras, pilhas, baterias e outros utensílios necessários ao
funcionamento do sistema de sonorização, bem como a operação técnica do sistema, serão de inteira
responsabilidade da Contratada, a qual deverá finalizar a montagem dos equipamentos com, no mínimo, 2
(duas) horas de antecedência ao horário agendado para o evento.
SISTEMA DE SONORIZAÇÃO TIPO 2 – MÉDIO PORTE

14

Fornecimento de sistema de sonorização com montagem, manutenção e desmontagem, para ambientes
abertos e fechados, composto por 01 mesa digital com 24 canais; 02 microfones sem fio; 04 microfones com
fio; 02 microfone tipo headset profissional digital wireless Sistem com transmissor; pedestais tipo girafa de
acordo com a quantidade de microfones; 04 caixas de som tipo line array mínimo de 700W cada; 04 caixas de
sub graves; Divisor de frequências para o sistema de caixas; 06 caixas de retorno 600W; Amplificação para o
sistema de caixas; Player para música (Cd Player, notebook, DVD).
Observação: Todo o cabeamento de som (que deve ser blindado para evitar interferência externa), cabos de
força, adaptadores, conectores, presilhas, suportes, amarras, pilhas, baterias e outros utensílios necessários
ao funcionamento do sistema de sonorização, bem como a operação técnica do sistema, serão de inteira
responsabilidade da contratada, a qual deverá finalizar a montagem dos equipamentos com, no mínimo, 2
(duas) horas de antecedência do horário agendado para o evento.
SISTEMA DE SONORIZAÇÃO TIPO 3 – COM EQUIPAMENTO DE PALCO

15

16

Disponibilizar sistema de som com equipamentos de palco para atender banda musical e o público previsto,
que disponha de, no mínimo, um sistema de sonorização Line Array, com equipamentos de palco: mesa
console Yamaha LS/9 ou M7CL; 4 monitores EAW SM 400; bateria com bumbo, caixa, chimbal, tom1, tom2,
floor; amplificador de baixo; 2 amplificadores de guitarra; microfonação conforme Imput List; backline para a
banda musical; com operadores e auxiliares técnicos.
Observação: A montagem com os testes necessários, a mão de obra especializada e a operação técnica do som
ficarão a cargo da contratada. Todo o cabeamento de som (que deve ser blindado para evitar interferência
externa), os cabos de força, os adaptadores, conectores, presilhas, suportes, amarras, pilhas, baterias e outros
utensílios necessários ao funcionamento do sistema de sonorização, serão de inteira responsabilidade da
contratada, a qual deverá finalizar a montagem dos equipamentos com, no mínimo, 2 (duas) horas de
antecedência do horário agendado para o evento.
GERADOR DE ENERGIA 260 KVA
Fornecimento com transporte, montagem, manutenção e desmontagem de grupo gerador, silenciado de 260
KVA. Motor a diesel, injeção eletrônica, 4 tempos. Gerador síncrono, trifásico, tensão adequada a demanda, 60
HZ, com regulador de tensão incorporado, sistema tipo brushless. Painel de comando, montado junto ao
gerador.
Observação 1: O operador técnico, o cabeamento, o combustível e os demais itens necessários para o perfeito
funcionamento do grupo gerador deverão ser fornecidos pela Contratada. O operador deverá permanecer
durante todo o período de locação no local e possuir habilitação para operar equipamento dessa natureza.

Observação 2: A Contratada deverá fornecer o equipamento com extintor de incêndio adequado.
Observação 3: A instalação deverá ser acompanhada por responsável técnico, atender ao previsto nas normas
técnicas da ABNT e estar de acordo com as exigências dos órgãos de fiscalização do Distrito Federal.
GERADOR DE ENERGIA 150 KVA
Fornecimento com transporte, montagem, manutenção e desmontagem de grupo gerador, silenciado de 150
KVA. Motor a diesel, injeção eletrônica, 4 tempos. Gerador síncrono, trifásico, tensão adequada a demanda, 60
HZ, com regulador de tensão incorporado, sistema tipo brushless. Painel de comando, montado junto ao
gerador.
17

Observação 1: O operador técnico, o cabeamento, o combustível e os demais itens necessários para o perfeito
funcionamento do grupo gerador deverão ser fornecidos pela Contratada. O operador deverá permanecer
durante todo o período de locação no local e possuir habilitação para operar equipamento dessa natureza.
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Observação 2: A Contratada deverá fornecer o equipamento com extintor de incêndio adequado.
Observação 3: A instalação deverá ser acompanhada por responsável técnico, atender ao previsto nas normas
técnicas da ABNT e estar de acordo com as exigências dos órgãos de fiscalização do Distrito Federal.
GERADOR DE ENERGIA 80 KVA
Fornecimento com transporte, montagem, manutenção e desmontagem de grupo gerador, silenciado de 80
KVA. Motor a diesel, injeção eletrônica, 4 tempos. Gerador síncrono, trifásico, tensão adequada a demanda, 60
HZ, com regulador de tensão incorporado, sistema tipo brushless. Painel de comando, montado junto ao
gerador.
18

Observação 1: O operador técnico, o cabeamento, o combustível e os demais itens necessários para o perfeito
funcionamento do grupo gerador deverão ser fornecidos pela Contratada. O operador deverá permanecer
durante todo o período de locação no local e possuir habilitação para operar equipamento dessa natureza.
Observação 2: A Contratada deverá fornecer o equipamento com extintor de incêndio adequado.
Observação 3: A instalação deverá ser acompanhada por responsável técnico, atender ao previsto nas normas
técnicas da ABNT e estar de acordo com as exigências dos órgãos de fiscalização do Distrito Federal.
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE AMBIENTE TIPO 1 – PEQUENO PORTE
Sistema de iluminação para ambiente externo, composto por 10 refletores, tipo holofote LED de 200 a 500w, a
prova d’água, 12 luminárias LED de 100 a 200w, 08 lâmpadas de vapor metálico de 400W, 02 postes em
estrutura metálica, com aproximadamente 6 metros de comprimento para fixação dos refletores.

19

Observação 1: Os postes, hastes de fixação, cabeamento, presilhas, aterramento e demais materiais
necessários para instalação do sistema, bem como a equipe técnica para montagem, manutenção e
desmontagem deverão ser fornecidos pela contratada.
Observação 2: A montagem deverá ser acompanhada por responsável técnico, atender ao previsto nas
normas técnicas da ABNT e estar de acordo com as exigências dos órgãos de fiscalização do Distrito Federal.
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE AMBIENTE TIPO 2 – MÉDIO PORTE
Sistema de iluminação para ambiente externo, composto por 15 refletores, tipo holofote LED de 200 a 500w, a
prova d’água, 24 luminárias LED de 100 a 200w, 12 lâmpadas de vapor metálico de 400W, 04 postes em
estrutura metálica, com aproximadamente 6 metros de comprimento para fixação dos refletores.

20

Observação 1: Os postes e hastes de fixação, cabeamento, presilhas, aterramento e demais materiais
necessários para instalação do sistema, bem como a equipe técnica para montagem, manutenção e
desmontagem deverão ser fornecidos pela contratada.
Observação 2: A montagem deverá ser acompanhada por responsável técnico, atender ao previsto nas
normas técnicas da ABNT e estar de acordo com as exigências dos órgãos de fiscalização do Distrito Federal.
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE AMBIENTE TIPO 3 – PARA ARENA

21

Fornecimento, montagem, manutenção e desmontagem de sistema de iluminação com aterramento para a
arena e suas estruturas, bem como para os palcos, com até 50 refletores par led 64 de 3wts, 04 refletores mini
brut para palco, 4 movie herd, uma trelica K50 de 6 metros de altura em forma de poste com 4 refletores
cênicos com lâmpada led de 100wts; fiação, cabeamento e instalação inclusa na contratação, bem como o
aterramento necessário para as estruturas.
Observação: A montagem deverá ser acompanhada por responsável técnico, atender ao previsto nas normas
técnicas da ABNT e estar de acordo com as exigências dos órgãos de fiscalização do Distrito Federal.
BANNER

22

Fornecimento, montagem, manutenção e desmontagem de banner constituído por lona. As medidas serão
definidas no momento de cada solicitação, de acordo com a necessidade da Contratante.
Observação: Cada solicitação deverá ser feita com no mínimo 5 (cinco) dias úteis de antecedência. A arte
deverá ser fornecida pela Contratante.

23

ESTRUTURA PARA BANNER
Aquisição com serviço transporte e montagem de estrutura suporte regulável para banner para fixação de
lonas, com moldura em metalon, com barra de reforço ao meio se necessário, com pés e regulagem de altura

de até 80 cm, pintura na cor preta. As medidas serão definidas no momento de cada solicitação, de acordo
com a necessidade da Contratante.
As medidas para a confecção da estrutura para banners é de:
Metalon: 2,5 cm x 2,5 cm com chapa 18;
Pés: 2,5 cm x 2,5 cm com chapa 18;
Tubo interno para regulagem com 80 cm de altura é de 2 cm x 2 cm com chapa 18.
Observação: Cada solicitação deverá ser feita com no mínimo 5 (cinco) dias úteis de antecedência.

PORTA BANNER TIPO TRIPÉ
24

Porta banner de alumínio anodizado com tripé regulável na altura e pés articulados, pés antiderrapantes
emborrachados. Garras reguláveis para todos os tamanhos de banner.
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ESTRUTURA PARA BACKDROP

Metros
Lineares/Dia

300

Fornecimento com montagem, manutenção e desmontagem de Backdrop em estrutura modular de alumínio
tipo box truss Q15, para fixação de banner, tensionado na estrutura, com medidas variadas conforme
demanda da contratante.
Observação: As estruturas para Backdrops deverão ser fornecidas com as bases de sustentação adequadas aos
seus tamanhos, e, também, com os seguintes acessórios: sleeve’s, sapatas, cubos, parafusos, “pau de carga”

etc.
Imagem meramente ilustrativa:

ALAMBRADOS
Locação com transporte, manutenção, montagem e desmontagem de alambrados para isolamento de área e
contenção de público, em modelo intertraváveis em estrutura de aço carbono SAE 1010 galvanizado a fogo,
nas dimensões de 2,00m x 1,20m (largura x altura), com reforço nos pés de sustentação.
Imagem meramente ilustrativa:

Diária
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BANHEIRO QUÍMICO

27

Locação com transporte, montagem e desmontagem, manutenção e higienização de banheiro químico
individual, portáteis, produzidos em polietileno de alta densidade, com abertura e/ou grades de ventilação,
duto de suspiro, piso antiderrapante, teto translúcido para absorção de luminosidade, composto de lavatório
(Pia), cesto de lixo, suporte para papel higiênico, caixa de dejeto, fechamento com identificação de ocupado
(trinco e fechadura), placa de identificação de sexo (masculino e feminino), para uso do público em geral. As
unidades devem ser fornecidas com materiais de higiene pessoal (papel higiênico, papel toalha e sabonete
líquido).
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Observação: Será mantido para cada evento a razão de 60% de unidades para o público feminino e 40% de
unidades para o público masculino, cabendo ao fiscal do contrato realizar a adequação desses percentuais
sempre que houver necessidade, tendo em vista as características de cada evento.
BANHEIRO QUÍMICO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PcD)

28

29

Locação com transporte, montagem e desmontagem, manutenção e higienização de banheiro químico
individual, para pessoas com deficiência, portáteis, produzidos em polietileno de alta densidade, com abertura
e/ou grades de ventilação, duto de suspiro, piso antiderrapante, teto translúcido para absorção de
luminosidade, composto de lavatório (Pia), cesto de lixo, suporte para papel higiênico, caixa de dejeto,
fechamento com identificação de ocupado (trinco e fechadura), placa de identificação de sexo (masculino e
feminino), para uso do público em geral. A cabine deve conter ainda, barras de apoio e rampa de acesso,
obedecendo a todas as regras de acessibilidade. As unidades devem ser fornecidas com materiais de higiene
pessoal (papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido).
TABLADO DE MADEIRA
Locação com transporte, montagem, manutenção, e desmontagem de tablado de madeira em compensado
naval para alturas variada (ajustável), estruturado internamente com barrotes de madeira de lei, acarpetado
na parte externa, com espessura de 15mm.

Observação: A cor do carpete será definida pela Contratante no momento de cada solicitação.
PÚLPITO
30

Locação de púlpito em acrílico confeccionado em polipropileno transparente, frente inteiriça, acabamento
manual em acrílico virgem e puro, com porta-copo e porta microfone, mesa e base reforçada. Medindo no
mínimo: 120cm altura x 66cm largura x 40 cm profundidade e espessura de 8 ou 10mm com adesivo frontal da
identidade visual com impressão digital em adesivo de PVC flexível branco leitoso, de acordo com a arte
fornecida pela Contratada.
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UNIFILA
31

Locação de organizador de fila, tipo pedestal, em aço inoxidável e pintura cromada, com fita retrátil de 2 m de
comprimento e 5cm de largura, na cor preta e com encaixe para conexão com outros pedestais. Altura mínima
de 85cm e base com diâmetro mínimo de 30cm.
MESAS

32

Locação com entrega e recolhimento de mesa plástica, tipo monobloco, empilhável, fabricada em
polipropileno virgem de alta resistência, tratada com resina anti-uv, capacidade para suportar no mínimo 30kg,
quadrada, na cor branca, com entrega e recolhimento determinado pela contratante. Dimensões mínimas
(CxLxA): 70x70x72cm, com 3mm de espessura.
TOALHA DE MESA

33

Locação com entrega e recolhimento de toalha de mesa em tecido gorgorão de algodão com poliéster (mínimo
42% algodão), formato retangular, dimensões 2,50m x 1,50m, cores variadas, borda embainhada.
CADEIRAS

34

Locação com entrega e recolhimento de cadeira plástica sem braço, tipo monobloco, empilhável, fabricada em
polipropileno virgem de alta resistência, tratada com resina anti-uv, carga máxima admissível de 140kg.
Dimensões mínimas (CxLxA): 55x54x74cm, com 3mm de espessura.
LIXEIRAS

35

Locação com entrega e recolhimento de lixeira em PVC, sem tampa, com capacidade de 100 litros, com alças
nas duas laterais, tipo balde, com sacos de lixo inclusos (mínimo de 2 por lixeira), para serem dispostas no local
do evento.
EXTINTORES

36

Locação com entrega e recolhimento de extintores de incêndio, com carga de pó químico (ABC) ou dióxido de
carbono (CO2), 6Kg, com mangueira e suporte de solo. Dentro do prazo de validade.
TAPETE

37

Locação com entrega e recolhimento de tapete tipo passadeira, trilho, para acesso, embarque e desembarque
de pessoas medindo com aproximadamente 10 metros, tecido carpete com 1,5 metros de largura, com base
emborrachada antiderrapante e espessura de 5 mm, nas cores vermelho e azul.
SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO TIPO 1

38

Serviço de ornamentação composto por 01 arranjo de piso, tipo jardineira, com flores variadas e folhagem,
com tamanho aproximado de 1 metro de comprimento por 70 centímetros de largura, para decoração de
palco.
SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO TIPO 2

39

Serviço de ornamentação composto por 01 arranjo de mesa, tamanho médio em flores naturais, para a mesa
de honra/plenária, 04 colunas com arranjos de flores naturais, tamanho grande. Tecidos e acabamentos para
decoração de mesa com no mínimo 3 metros de comprimento, cor a definir.
BUQUÊ DE FLORES NATURAIS PARA HOMENAGEADO

40

Buquê contendo flores do campo variadas (pelo menos 4 tipos) e 1 dúzia de rosas, cor a definir, embrulhadas
em papel celofane e laço de fitas.
Observação: Deverão ser entregues frescas e conforme demanda da contratante.
BOTÕES DE ROSAS PARA HOMENAGEADOS

41

Botões de rosas vermelhas naturais, embrulhadas em papel celofane e laço de fitas.
Observação: Deverão ser entregues frescas e conforme demanda da contratante.

42

COORDENADOR DE STAFF
Profissional capacitado para exercer a função de coordenador de staff, com experiência comprovada em
planejamento e organização de eventos, sujeito a prévia aprovação pela Contratante, atuando em regime de
dedicação exclusiva durante a realização dos eventos.
Principais atribuições:

Esse profissional deverá acompanhar de forma presencial todo o evento, em especial durante as fases de
montagem e desmontagem das estruturas, bem como durante a realização dos eventos e na prestação de
contas.
Dentre outras atribuições, ele será o responsável pelo recrutamento dos recursos humanos e por gerenciar as
tarefas operacionais; deverá manter uma relação amistosa com a sua equipe, transmitindo-lhe confiança,
motivação, proporcionando ferramentas e condições de trabalho.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
43

Contratação de auxiliar de serviços gerais, com capacitação técnica para prestação de serviços de apoio
operacional na montagem, manutenção e desmontagem de estruturas para eventos, bem como para carregar
materiais pesados. E, também, para executar serviços de limpeza e conservação nos locais dos eventos antes,
durante e após a sua realização. A equipe contratada deverá apresentar-se uniformizada e estar munida de
todo o material necessário para a execução dos serviços. Diária de 08 (oito) horas.
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VIGILANTE
44

Vigilância desarmada profissional com formação técnica comprovada para prestar serviços de vigilância e
segurança desarmada diurna e/ou noturna das instalações e equipamentos dos eventos. O profissional deverá
apresentar-se devidamente uniformizado e munido dos equipamentos necessários ao desempenho de suas
funções. Diária de 12 (doze) horas.
BRIGADISTA

45

Serviço de brigadista profissional com formação técnica através de cursos de formação de brigadista,
homologados pelo CBMDF, dentro do prazo de validade e com experiência comprovada, munidos com
equipamentos de primeiros socorros, bem como demais materiais necessários para atuarem no dia do evento,
conforme norma técnica do CBMDF. O profissional deverá apresentar-se com uniforme aprovado pelo CBMDF.
Diária de 08 (oito) horas.
BUFFET TIPO CAFÉ DA MANHÃ OU LANCHE DA TARDE (10 A 50 PESSOAS)

46

O cardápio deverá ser composto de: chocolate quente, café, chá, leite, 2 (dois) tipos de sucos de frutas, 4
(quatro) tipos de refrigerantes (2 tradicionais e 2 zero), 10 (dez) tipos de variedade entre salgados, bolos, pães,
broas, sanduíches e canapés. Os itens referidos no item anterior poderão ser substituídos ou aditados,
observadas as peculiaridades do evento proposto e em concordância com a Contratante. A água, o café e os
sucos deverão ser acondicionados em jarras finas e/ou bules, se necessário, térmicos; servidos em copos de
vidro devidamente higienizados e em xícaras com pires, acompanhados de suas respectivas colheres,
possibilitando ao convidado a opção de adicionar gelo, açúcar e/ou adoçante. Cada coffee break deverá ter
duração de 60 (sessenta) minutos, todo o detalhamento deverá ser acertado com a Contratante até 48
(quarenta e oito) horas de antecedência do evento. Toda a equipe, assim como a montagem de mesas de
alimentos, deverão estar prontos com 30 (trinta) minutos de antecedência do horário previsto para a refeição
no evento. A equipe de trabalho será ajustada de acordo com o quantitativo de convidados sem perder de
vista a qualidade na prestação do serviço. Toda a equipe deverá estar uniformizada, com os cabelos presos e
devidamente treinados para a função. O método de medida adotado será por “participante”.
BUFFET TIPO CAFÉ DA MANHÃ OU LANCHE DA TARDE (51 A 200 PESSOAS)

47

48

O cardápio deverá ser composto de: chocolate quente, café, chá, leite, 2 (dois) tipos de sucos de frutas, 4
(quatro) tipos de refrigerantes (2 tradicionais e 2 zero), 10 (dez) tipos de variedade entre salgados, bolos, pães,
broas, sanduíches e canapés. Os itens referidos no item anterior poderão ser substituídos ou aditados,
observadas as peculiaridades do evento proposto e em concordância com a Contratante. A água, o café e os
sucos deverão ser acondicionados em jarras finas e/ou bules, se necessário, térmicos; servidos em copos de
vidro devidamente higienizados e em xícaras com pires, acompanhados de suas respectivas colheres,
possibilitando ao convidado a opção de adicionar gelo, açúcar e/ou adoçante. Cada coffee break deverá ter
duração de 60 (sessenta) minutos, todo o detalhamento deverá ser acertado com a Contratante até 48
(quarenta e oito) horas de antecedência. Toda a equipe, assim como a montagem de mesas de alimentos,
deverão estar prontos com 30 (trinta) minutos de antecedência do horário previsto para a refeição no evento.
A equipe de trabalho será ajustada de acordo com o quantitativo de convidados sem perder de vista a
qualidade na prestação do serviço. Toda a equipe deverá estar uniformizada, com os cabelos presos e
devidamente treinados para a função. O método de medida adotado será por “participante”.
BUFFET TIPO COQUETEL (51 A 200 PESSOAS)
O serviço será prestado em local predeterminado, de acordo com o evento, informado com antecedência
mínima de 72 (setenta e duas) horas. Cada coquetel deverá ter duração de 180 (cento e oitenta) minutos,
sendo todo o detalhamento acertado com a Contratante com até 48 (quarenta e oito) horas de antecedência.
O serviço será no estilo “volante”. O cardápio de alimentos sugeridos compõe-se basicamente de 15 (quinze)
tipos de salgados assados, entre eles, canapés, folhados, tarteletes, além de 3 tipos de mini empratados. As
bebidas sugeridas compõem-se basicamente de água mineral (com e sem gás), refrigerantes (normal e zero),
dois tipos de sucos de frutas naturais, dois tipos de coquetéis decorados, sem álcool. As bebidas deverão estar
acondicionadas em jarras e/ou garrafas, se necessário, térmicas, e, quando preciso, refrigeradas
suficientemente para seu ideal consumo, sendo então, servidos em seus característicos copos e/ou taças de
vidro devidamente higienizadas. Toda a equipe, assim como a montagem de mesas de alimentos, deverão
estar prontos com 30 (trinta) minutos de antecedência do horário previsto para a refeição no evento. A equipe
de trabalho será ajustada de acordo com o quantitativo de convidados sem perder de vista a qualidade na
prestação do serviço. Toda a equipe deverá estar uniformizada, com os cabelos presos e devidamente
treinados para a função. O método de medida adotado será “participante”.

BUFFET TIPO COQUETEL (201 A 350 PESSOAS)
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O serviço será prestado em local predeterminado, de acordo com o evento, informado com antecedência
mínima de 72 (setenta e duas) horas. Cada coquetel deverá ter duração de 180 (cento e oitenta) minutos,
sendo todo o detalhamento acertado com a Contratante com até 48 (quarenta e oito) horas de antecedência.
O serviço será no estilo “volante”. O cardápio de alimentos sugeridos compõe-se basicamente de 15 (quinze)
tipos de salgados assados, entre eles, canapés, folhados, tarteletes, além de 3 tipos de mini empratados. As
bebidas sugeridas compõem-se basicamente de água mineral (com e sem gás), refrigerantes (normal e zero),
dois tipos de sucos de frutas naturais, dois tipos de coquetéis decorados, sem álcool. As bebidas deverão estar
acondicionadas em jarras e/ou garrafas, se necessário, térmicas, e, quando preciso, refrigeradas
suficientemente para seu ideal consumo, sendo então, servidos em seus característicos copos e/ou taças de
vidro devidamente higienizadas. Toda a equipe, assim como a montagem de mesas de alimentos, deverão
estar prontos com 30 (trinta) minutos de antecedência do horário previsto para a refeição no evento. A equipe
de trabalho (garçons e auxiliares) deverá ser ajustada de acordo com o quantitativo de convidados sem perder
de vista a qualidade na prestação do serviço. Toda a equipe deverá estar uniformizada, com os cabelos presos
e devidamente treinados para a função. O método de medida adotado será “participante”.

Evento

6

Pacote

10

Diária

16

Diária

3.000

Diária

970

Diária

80

ABRAÇADEIRA PLÁSTICA
50

51

52

Abraçadeira plástica, material plástico, comprimento total 350 mm, largura 5 mm, pacote com 100 unidades.

SERVIÇO DE GARÇOM COM BANDEIJAS
Garçom para servir aos convidados durante o evento.
ÁGUA ENVASADA
Água mineral envasada em copos de 200ml
CADEIRAS ESTOFADAS
Cadeira com assento e encosto estofado na cor preta ou azul, a ser definida pelo demandante de cada evento,
com Assento: L39 x P41 cm; Encosto: L34 x A40 cm; Largura total: 43 cm; Profundidade total: 61 cm; Altura
total: 91 cm; Altura do assento: 46,5 cm; Empilhável com até 8 cadeiras sem a prancheta; Partes metálicas em
pintura na cor preta.
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DISPLAY DE UNIFILAS A3

Display de Unifilas A3 (Porta cartaz) Horizontal, giratório, em estrutura de plástico reforçada por canteiras de
alumínio para comunicação e organização de filas.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

GERAL
1) Os serviços supramencionados, deverão ser executados por demanda, mediante solicitação de serviço enviada por membro da comissão executora do
contrato por meio de ofício e/ou mensagem eletrônica, de acordo com a necessidade da Contratante e nas quantidades por ela solicitadas, dentro dos
quantitativos estabelecidos neste Anexo.
2) Somente a Comissão Executora terá aptidão para solicitar os serviços, cabendo à empresa essa confirmação antes do fornecimento.
3) Os serviços deverão ter como parâmetro eventos com as seguintes proporções:
- Eventos de Pequeno Porte: Público até 1.000 pessoas;
- Eventos de Médio Porte: Público de 1.001 até 10.000 pessoas;
- Eventos de Grande Porte: 10.001 até 30.000 pessoas.
4) Os equipamentos locados deverão ser fornecidos pela Contratada em perfeito estado de uso, aparência e em condições de funcionamento mesmo
que a especificação não detalhe todas as partes e componentes necessários ao correto funcionamento e desempenho do equipamento.
5) A Contratada deverá disponibilizar um técnico para acompanhar toda a montagem, instalação e desmontagem de qualquer equipamento contratado,
bem como ficar à disposição para resolver qualquer problema específico da área e substituir equipamentos com defeito por outro similar ou
imediatamente superior.
6) A(s) Contratada(s) deverá(ão) responsabilizar-se pela mobilização e desmobilização de equipes.
7) A desmontagem e a remoção dos materiais deverão ocorrer, no máximo, em 24 (vinte e quatro) horas após a conclusão dos eventos.
8) A(s) Contratadas(s) deverá(ão) entregar os materiais devidamente limpos e em perfeitas condições de uso.
9) Os serviços aqui especificados não excluem outros serviços complementares que se façam necessários ao bom cumprimento do solicitado.
LOTE 01 – Infraestruturas Diversas
LOTE 02 – Sistema de Sonorização, Iluminação e Imagem
LOTE 04 – Grupos Geradores
1) Toda a infraestrutura necessária para a realização dos referidos serviços em cada evento, incluindo o serviço de transporte do material serão de
responsabilidade da Contratada.
2) As estruturas deverão ser entregues e montadas de acordo com a necessidade de cada evento, nos locais previstos para sua realização, com a
antecedência necessária para a vistoria dos órgãos competentes a fim de que sejam emitidas as licenças necessárias.
3) A instalação/desinstalação das estruturas, equipamentos e instalações elétricas deverão ser acompanhadas por responsável técnico (engenheiro ou
arquiteto), devidamente habilitado e registrado na entidade profissional competente, de acordo com a natureza do serviço.
4) Todas as massas metálicas existentes em palcos, arquibancadas e tendas deverão estar eletricamente aterradas.
5) Os geradores ou grupos geradores deverão estar aterrados e cercados de acordo com as normas técnicas exigidas pelos órgãos de fiscalização e
durante todo o funcionamento do evento deverá estar presente um técnico em funcionamento e operação.
6) As instalações elétricas deverão ser executadas de acordo com as normas técnicas exigidas pelos órgãos de fiscalização, não devendo haver, em
nenhuma hipótese, fiação exposta e/ou desprotegida.
7) A(s) Contratada(s) deverá(ão) providenciar sinalização de cabos, apoios e demais intervenções que possam causar acidentes aos usuários dos espaços,
depois de instalados.
8) A(s) Contratada(s) deverá(ão) disponibilizar sistema de proteção contra incêndio por aparelho extintor, nas seguintes condições:
- De acordo com os requisitos técnicos exigidos pelos órgãos de fiscalização;
- Dentro do prazo de validade;
- Com manutenção em dia;
- Instalados em locais de fácil acesso e nunca obstruídos

LOTE 03 – Decoração, Mobiliário e Materiais Diversos
1) Consiste no fornecimento dos equipamentos e materiais especificados de acordo com o perfil do evento e requisição da Contratante.
2) Os equipamentos deverão estar montados/disponibilizados em até 3 (três) horas antes do evento.
LOTE 05 – Recursos Humanos
1) Consiste na disponibilização de equipe de proﬁssionais com experiência em eventos, conforme perﬁl do evento e requisição da Contratante.
2) O período da diária dos recursos humanos, poderá ser ajustado pela Contratada a fim de melhor se adequar a necessidade de cada evento.
3) A Contratada deverá encaminhar os proﬁssionais, que atuarão durante o evento, em até 3 (três horas) antes do evento.
4) Os serviços deverão ser realizados por equipe de profissionais especializados, uniformizados e providos dos devidos EPIs (Equipamentos de Proteção
Individual).
5) Os serviços gerais visam ao apoio operacional a boa manutenção do espaço, sua limpeza e conservação. Para os serviços de limpeza e conservação,
deverão ser computados nos custos o preço dos produtos de limpeza, sabonetes, papel toalha e higiênico, baldes, panos, rodos, vassouras dentre outros
insumos necessários à adequada prestação dos serviços, conforme perﬁl do evento e requisição da Contratante.
6) É de responsabilidade da Contratada, respeitadas as quantidades estabelecidas neste Anexo, categorizar e quantificar o quadro de pessoal de forma a
atender plenamente a operacionalização dos serviços objeto desta licitação.
7) A Contratada é responsável pelo atendimento às normas legais devidas, bem como ao pagamento das taxas referentes à equipe em serviço e do
seguro contra quaisquer riscos, especialmente em relação à equipe funcional em serviço no evento.
LOTE 06 - Alimentação.
1) Os itens que compõem os cardápios poderão ser substituídos ou aditados, observadas as peculiaridades do evento proposto e em concordância com a
Contratante.
2) Os alimentos, bebidas, estrutura, pessoal, materiais e complementos que compõem o serviço deverão seguir o especificado neste Anexo.
3) Deverá estar incluso no serviço:
- Produtor
- Montagem e Desmontagem dos equipamentos
- Translado de Material e Pessoal
- Custos Administrativos, impostos, taxas e demais tributos incidentes
4) Os serviços de Buffet poderão ser realizados em qualquer data e horário, nos locais onde ocorrerão os eventos, a critério da Contratante, devendo ser
requisitados com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.
5) A contratada deverá disponibilizar todos os materiais e equipamentos necessários à boa execução dos serviços, os quais deverão ser entregues com
antecedência mínima de 3 (três) horas do início do evento a fim de estarem em pleno funcionamento 30 (trinta) minutos antes do início da prestação do
serviço.
6) Poderá ser necessária a prestação do serviço mais de uma vez no dia, em decorrência da duração dos eventos, previamente estipulada.
7) Nesse caso, o quantitativo de participantes será multiplicado pela quantidade de vezes que a prestação do serviço for necessária, ou será informada a
quantidade de participantes a serem servidos em cada momento a ser executado o serviço, caso o número de participantes varie em cada momento.
8) Deverá ser observada as quantidades mínimas e máximas, de pessoas (participantes) por serviço de buffet, indicadas nos itens 46,47, 48 e 49.
9) Os serviços serão pagos pelas quantidades efetivamente executadas, considerando-se os preços unitários apresentados na proposta da licitante
vencedora, já incluídas todas as despesas necessárias.
10) Os alimentos e bebidas a serem fornecidos na execução dos serviços serão escolhidos pela Contratante, de acordo com o Cardápio constante no
Anexo A.
11) Os utensílios em geral utilizados durante a prestação dos serviços deverão estar em boas condições de aparência e uso, possuir superfícies lisas,
impermeáveis, laváveis e estar isentas de rugosidades, frestas e outras imperfeições que possam comprometer a higienização dos mesmos e serem
fontes de contaminação dos alimentos.
12) A manutenção da limpeza do local de prestação do serviço, durante o evento, será a cargo da Contratada, devendo para isso ter uma equipe
preparada para eventualidades como taças quebradas ou acidentes com material a ser servido.
13) Após a prestação do serviço, todo o material deverá ser recolhido e os locais que a Contratada utilizou para confecção dos pratos e salgados deverão
ser limpos e entregue nas mesmas condições que estavam antes da sua utilização.
14) É de responsabilidade da Contratada, respeitadas as quantidades estabelecidas no Anexo A deste Termo de Referência, categorizar e quantificar o
quadro de pessoal de forma a atender plenamente a operacionalização dos serviços objeto desta licitação.
15) A equipe de trabalho, bem como os pontos de serviço deverão ser adequados ao quantitativo de convidados, de forma a atender plenamente a
operacionalização dos serviços, sempre visando a qualidade na prestação do serviço.
16) Os produtos deverão ser entregues bem acondicionados em embalagens térmicas e higiênicas que proporcionem sua perfeita conservação até o
momento de serem consumidos.
17) O preparo e resfriamento das bebidas será a cargo da Contratada, assim como o gelo a ser utilizado.
18) A Contratada deverá ter todo o material de preparação, assim como fornos e fritadeiras caso haja necessidade.
19) A limpeza do material a ser utilizado, assim como todo o material para reposição é de responsabilidade da Contratada.
20) Toda a equipe de serviço deverá estar uniformizada, sendo que os garçons deverão estar com terno e sapato preto, camisa branca e gravata vertical
preta.
21) É de responsabilidade da Contratada, durante a prestação do serviço, que as bebidas e a alimentação sejam servidos à vontade durante todo o
período.

22) A(s) Contratada(s) deverá observar a Resolução RDC ANVISA 216, de 2004, bem como legislação e/ou normas do órgão de vigilância sanitária.
23) Os serviços aqui especificados não excluem outros serviços complementares que se façam necessários ao bom cumprimento do solicitado.
CARDÁPIO
BUFFET TIPO COFFEE BREAK (ITENS )
A duração do serviço deverá ser de 30 (trinta) minutos, período durante o qual a equipe da Contratada deverá ser mantida à disposição e os
alimentos deverão ser repostos e mantidos em condições ideais para o consumo.
Estrutura: 1 ponto de serviço para cada 30 pessoas
Pessoal: Coordenador, garçons, copeiros e cozinheiros em número suficiente, todos devidamente uniformizados e dentro das normas exigidas por lei.
Material: Travessas, jarras e louças, pratos e talheres, xícaras e pires, taças e copos, réchauds, guardanapos, garrafas térmicas, além de outros utensílios
e acessórios necessários à boa execução do serviço. Os materiais deverão ser de boa qualidade e estar limpos.
Complementos: Açúcar (sachê e açucareiro), adoçante, manteiga, gelo (servido em balde com pegador), guardanapos de papel, toalhas e montagem
decorativa para compor as mesas centrais e de apoio.
Bebidas:
Água Mineral Natural - (servida em jarra de vidro)
Café - não será aceito café solúvel (servir em garrafa térmica, sem açúcar)
Leite - não será aceito leite em pó (servido em garrafa térmica)
Chá - (água quente servida em garrafa térmica, com sachês de chás à disposição)
Chocolate Quente - (servido pronto em garrafa térmica, sem açúcar)
Suco Natural - 2 tipos (servidos em jarra de vidro)
Refrigerantes - 2 tipos (tradicional e diet)

Comidas:
Salgados
Sugestão: empadas, folhados, rissoles, croissant recheado, esfirras, coxinhas de frango, quibes, mini pizzas, mini
tortas, quiches diversos.
Bolos
Sugestão: cenoura, cenoura com cobertura de chocolate, laranja, limão, milho, mesclado, coco, maracujá,
formigueiro.
Pães
Sugestão: baguete com gergelim, brioche recheado com presunto e queijo, ciabata, croissant, francês, gergelim,
integral, italiano, pão de queijo, pão de batata com requeijão, torrada.
Frios
Sugestão: queijo e presunto
Broas
Sugestão: broa de fubá, broa de fubá com coco.
Sanduíches (Mini Sanduiches)
Sugestão: atum, canadense, cenoura, pathê de frango, pathê de milho, presunto e muçarela, bauruzinho.

Canapés
Sugestão: canapé de carpaccio, canapé vegetariano, mini bruschetta, canapé com queijos, frios, salmão e tomate
cereja, canapés de carne seca, canapé de parmesão.
Salada de Frutas

BUFFET TIPO COQUETEL (ITENS )
A duração do serviço de coquetel deverá ser de 60 (sessenta) minutos, período durante o qual a equipe da Contratada deverá ser mantida à
disposição e os alimentos deverão ser repostos e mantidos em condições ideais para o consumo.
Estrutura: Volante, disponibilizando 1 garçom para cada 25-30 pessoas, com apoio de copeiras em proporção similar.
Pessoal: Coordenador, garçons, copeiros e cozinheiros, todos devidamente uniformizados e dentro das normas exigidas por Lei.
Material: Travessas, jarras e louças, pratos e talheres, xícaras e pires, taças e copos, réchauds, guardanapos, garrafas térmicas, além de outros utensílios
e acessórios necessários à boa execução do serviço. Os materiais deverão ser de boa qualidade e estar limpos.
Complementos: Açúcar (sachê e açucareiro), adoçante, gelo (servido em balde com pegador), guardanapos de papel, toalhas e montagem decorativa
para compor as mesas centrais e de apoio.
Bebidas:
Água Mineral Natural - (servida em jarra de vidro)
Água Mineral com Gás - (servida em jarra de vidro)
Suco Natural - 2 tipos (servidos em jarra de vidro)
Refrigerantes – 2 tipos (tradicional e diet)
Coquetéis Decorados - 2 tipos (sem álcool)

Comidas:
- Salgados
Sugestão: empadas, folhados, rissoles, croissant recheado, esfirras, coxinhas de frango, quibes, mini pizzas, mini
tortas, quiches diversos.
- Canapés
Sugestão: canapé de carpaccio, canapé vegetariano, mini bruschetta, canapé com queijos, frios, salmão e tomate
cereja, canapés de carne seca, canapé de parmesão.
- Tarteletes (doces, variadas)
Sugestão: frutas, morango, limão, maracujá, maçã, chocolate
- Mini Empratados (2 tipos)
Sugestão: escondidinho de camarão, escondidinho de carne seca com purê de mandioquinha, creme de abóbora com
carne seca, strogonoff de frango, fricassê de frango, arrumadinho, creme de batata com frango e camarão, suflê de
ricota com brócolis, filé mignon ao molho mostarda dijon, mini penne ao molho gorgonzola.
- Frios (variados)

ANEXO II
MODELO
DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Pregão Eletrônico nº

/20 DLF/PMDF

A empresa _______________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº______________________, sediada no
endereço ____________________________, telefone/fax nº______________________, por intermédio do seu representante legal Sr(a). _______
_________________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº______________ e do CPF
nº_____________________, DECLARA para fins do disposto no artigo 2º da Lei Distrital 4.770, de 22 de fevereiro de 2012, que receberá, sem nenhum
custo para a CONTRATANTE, bens, embalagens, recipientes ou equipamentos inservíveis e não reaproveitáveis pela administração pública, provenientes
do objeto do Pregão nº ____/20
– PMDF, e que dará o destino legalmente estabelecido para a deposição e o tratamento adequados de dejetos e
resíduos.
Local e Data
[Nome do Representante Legal da Empresa]
Cargo

ANEXO III
MINUTA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº: ______/20__.
Pregão Eletrônico nº

/20__ DLF/PMDF

PROCESSO nº: ____________________
PREGÃO n°: ___________
VALIDADE: 12 (doze) meses, a partir da publicação no DODF,
Aos ___________ dias do mês de ___________ do ano de _____________, na Seção de Procedimentos Licitatórios - DALF, localizada no Setor
de Áreas Isoladas Sul, AE 04, Edifício Anexo do Quartel do Comando Geral, Térreo, Brasília-DF– o Chefe do Departamento de Logística e Finanças, nos
termos do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93, combinado com a Lei Distrital nº 938/95, Lei Distrital nº 2.340/99, os Decretos Distritais nº 33.598/2012 e
39.103/2019 e as 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 respectiva homologação, conforme fls. ______
do processo nº _____________, Resolvem registrar o preço da empresa, CNPJ nº_______________ , na quantidade estimada, de acordo com a
classificação por ela alcançada no item ____, observadas as condições do edital que integra este instrumento de registro de preços 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 serviços 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 sintetizado 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 quantidades 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 12 (doze) meses, contados a partir da publicação no DODF.
2.2. Qualquer contratação oriunda desta Ata deverá ser efetivada 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 PARTICIPAÇÃO E 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
justificada, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante
anuência da PMDF (órgão gerenciador).
4.2. As aquisições e/ou contratações adicionais a que se refere esta cláusula não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
4.3. O órgão gerenciador (PMDF) somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira aquisição ou contratação por órgão participante do Registro de
Preços, com exceção dos órgãos e entidades do Distrito Federal.
4.4. Após a autorização do órgão gerenciador (PMDF), o órgão não-participante deverá efetivar a contratação solicitada em até 90 dias, observado o
prazo de vigência da ata.
4.5. Os quantitativos decorrentes das adesões à Ata de Registro de Preços não poderão exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item
registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não-participantes
que venham a aderir.
4.6. Compete ao órgão não participante os atos relativos 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) e especificação(ões) , 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 prestação do serviço será de acordo com o item ___ do Termo de Referência (Anexo I do Edital), em até____ (_______) dias, a contar da
data de recebimento e/ou retirada 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 definitivo pela Unidade requisitante mediante apresentação da(s) respectiva(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 sítios oficiais dos órgãos e entidades emissores das certidões a seguir relacionadas, para a
verificação da regularidade fiscal da Contratada:
a) Certidão de regularidade de débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (Decreto Federal nº 8.302/2014);
b) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente
atualizado (Lei n.º 8.036/90);
c) Certidão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal e Fazenda Federal;
d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas – CNDT (Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011).
e) Certidão de Regularidade com a Fazenda Federal.
7.2.1. Também poderão ser aceitas certidões positivas com efeitos de negativa para os documentos fiscais acima.
7.2.2. Em havendo a impossibilidade de consulta, pela Administração, aos sítios oficiais dos órgãos e entidades emissores das citadas certidões,
o pagamento ficará condicionado à apresentação, pela Contratada, da comprovação de sua regularidade fiscal e trabalhista.
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 garantia do respectivo contratado e se o valor da multa for superior ao valor da garantia 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,
publicado no DODF nº 35, pág. 3, de 18/02/2011. Ficam excluídas desta regra as empresas de outros estados da federação que não mantenham filiais
e/ou representações no DF e que vencerem o processo licitatório no âmbito do DF.
CLÁUSULA VIII – DO CONTRATO
8.1. Durante o prazo de validade do registro, as empresas detentoras poderão ser convidadas a firmar contratações, mediante autorização da PMDF,
observadas as condições fixadas neste instrumento, no Edital e as determinações contidas na legislação pertinente, 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 garantias estabelecidas no Edital:
I – caução em dinheiro, ou em títulos da divida pública;
II – seguro-garantia; ou,
III – fiança bancária.
8.2.1. A garantia 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 instituição financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu
controle, não participem do capital ou da direção da licitante, sendo indispensável expressa renúncia, pelo fiador, aos benefícios do artigo 827, do Código
Civil;
8.2.3. Toda e qualquer garantia prestada pela licitante detentora da Ata será liberada mediante pedido por escrito.
8.2.3.1. Somente poderá ser levantada após a extinção do contrato, e quando em dinheiro, atualizada monetariamente;
8.2.3.2. Poderá, a critério da Administração do Distrito Federal, ser utilizada 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 notificação regularmente expedida, a garantia deverá ser reconstituída;
8.2.3.3. Ficará retida no caso de rescisão contratual, até definitiva solução das pendências administrativas 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 garantia exigida será considerada recusa
injustificada em assinar o contrato, implicando na imediata anulação da Nota de Empenho emitida;
8.3. A empresa deverá manter as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação durante toda a execução do contrato.
CLÁUSULA IX - DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
9.1. Cada contratação deverá ser efetuada mediante autorização da PMDF;
9.2. O(s) prestador (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 tiver(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, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº. 103 de 31 de maio de 2005, pág. 05 a 07, que regulamentou a aplicação das
sanções administrativas previstas nas Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/2002e alterações posteriores.
10.1.1. A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritiva 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 artigos 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 – DA REVISÃO DE PREÇOS
11.1. Não cabe reajuste de preços em sentido estrito nesta ata de Registro de Preços.
11.1.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados 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 contidas 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 motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o órgão gerenciador
deverá:
11.1.2.1. Convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado 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 motivos 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 ao cancelamento da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
11.2. É vedado efetuar acréscimos aos quantitativos 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 prestado consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93, alterada, e demais normas
pertinentes.
12.1.1. A Unidade Administrativa deverá criar comissão para a fiscalização da execução contratual com valor superior ao limite estabelecido no art. 23,
conforme determinado pelo § 8º do art. 15 do diploma legal mencionado.
12.2. A Unidade administrativa requisitante reserva-se o direito de proceder, no prazo de 05 (cinco) dias, à inspeção de qualidade na prestação dos
serviços, integralmente ou em parte, se estiver em desacordo com as previsões contidas no edital.
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 retira (em) a Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido e a Unidade requisitante não aceitar
sua(s) justificativa(s);
13.1.4. a(s) detentora(s) der (em) causa a rescisão administrativa 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 respectivas 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 praticados 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 pertinentes.
13.1.8. Por razões de interesse público, devidamente demonstrado, e justificado pela Administração.
13.2. Pela(s) detentora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar (em) estar impossibilitada(s) de cumprir as exigências nela contidas ou
quando ocorrer alguma das hipóteses contidas no art. 78, incisos XIV e XVI, da Lei Federal nº 8.666/93, com as respectivas 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 tiver 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 consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da
última publicação.
13.3.2 Fica estabelecido que as detentoras dos preços registrados deveram 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 infantil no processamento, transporte, ou qualquer fase produtiva 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 DE 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 respectiva emissão da correspondente Nota de Empenho.
CLÁUSULA XV - DAS ALTERAÇÕES
15.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo 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 e especificações do serviços.
16.2. O(s) caso(s) omisso(s) será(ao) 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. (Parecer nº
343/2016 – PRCON/PGDF)
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.

Chefe do DLF (Ordenador de Despesa)
EMPRESA
CNPJ nº
TESTEMUNHAS:
ANEXO IV
MINUTA DE CONTRATO
Pregão Eletrônico nº /20

DLF/PMDF

Contrato de Prestação de Serviços nº ___/___ - ___, nos termos do Padrão nº 04/2002 com alterações.
Processo nº __________________.
Cláusula Primeira – Das Partes
O Distrito Federal, por meio de ______________, representado por _________________, na qualidade de _____________, com delegação de
competência prevista nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal e ________________, doravante denominada
Contratada, CGC nº ________________, com sede em _________, representada por ______________, na qualidade de ______________.
Cláusula Segunda – Do Procedimento
O presente Contrato obedece aos termos do Edital de _________ nº ______ (fls. ______), da Proposta de fls. ______ e da Lei nº 8.666 21.06.93.
Cláusula Terceira – Do Objeto
O Contrato tem por objeto a prestação de serviços de ___________, consoante especifica o Edital de _________ nº __________ (fls. ____) e a Proposta
de fls. ______, que passam a integrar o presente Termo.
Cláusula Quarta – Da Forma e Regime de Execução
O Contrato será executado de forma _____, sob o regime de ______, segundo o disposto nos arts. 6º e 10º da Lei nº 8.666/93.
Cláusula Quinta – Do Valor
5.1 - O valor total do Contrato é de ______ (______), devendo a importância de _______(_______) ser atendida à conta de dotações orçamentárias
consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº ______, de ______, enquanto a parcela remanescente será custeada à conta de dotações a
serem alocadas no(s) orçamento(s) seguinte(s).
5.2 – Os Contratos celebrados com prazo de vigência superior a doze meses, terão seus valores, anualmente, reajustados por índice adotado em lei, ou
na falta de previsão específica, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC.
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 _____, emitida em _______, sob o evento nº ________, na
modalidade ____________.
Cláusula Sétima – Do Pagamento
O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, em parcela (s), mediante a
apresentação de Nota Fiscal, liquidada até ___(_____) dias de sua apresentação, devidamente atestada pelo Executor do Contrato.
Cláusula Oitava – Do Prazo de Vigência

O contrato terá vigência de ______ meses, a contar da data de sua assinatura, permitida a prorrogação na forma da lei vigente.
Cláusula Nona – Das garantias
A garantia para a execução do Contrato será prestada na forma de ________, conforme previsão constante do Edital.
Cláusula Décima – Da responsabilidade do Distrito Federal
O Distrito Federal responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo e de culpa.
Cláusula Décima Primeira – Das Obrigações e Responsabilidades da Contratada
11.1 – A Contratada fica obrigada a apresentar, ao Distrito Federal:
I – até o quinto dia útil 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 – Constitui 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 compatibilidade 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 Aditivo, 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 respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento.
Cláusula Décima Terceira – Das Penalidades
O atraso injustificado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato sujeitará a Contratada à multa prevista no Edital, descontada da
garantia oferecida ou judicialmente, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93, facultada ao Distrito Federal, em todo caso, a
rescisão unilateral.
Cláusula Décima Quarta – Da Dissolução
O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, bastando, para tanto, manifestação escrita de uma das partes, com antecedência mínima de 60
(sessenta) dias, sem interrupção do curso normal da execução do Contrato.
Cláusula Décima Quinta – Da Rescisão
O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no respectivo processo, na forma prevista no Edital, observado o
disposto no art. 78 da Lei nº 8.666/ 93, sujeitando-se a Contratada às conseqüências determinadas pelo art. 80 desse diploma legal, sem prejuízo das
demais sanções cabíveis.
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 Ativa e cobrados mediante execução na
forma da legislação pertinente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato.
Cláusula Décima Sétima – 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 útil 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
Procuradoria-Geral do Distrito Federal.
Cláusula Décima Nona – Do Foro
Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento do presente Contrato.
Brasília, _____ de ___________ de 20__
Pelo Distrito Federal:
Pela Contratada:

ANEXO V
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
DECRETO DF Nº 26.851, DE 30 DE MAIO DE 2006.
Regula a aplicação de sanções administrativas previstas nas Leis Federais nos 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de Licitações e Contratos
Administrativos), 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 artigo 100, inciso VII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e tendo em
vista o disposto nos artigos 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 instituída nos termos da Lei
Distrital n° 2.340, de 12 de abril de 1999, e as competências instituídas 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 restritiva 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 Administrativas
Art. 2º As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações assumidas, garantida 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 participação 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 cometida; (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 cometida. (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 motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. (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 artigo poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia a
interessada, no respectivo 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, emitido 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 participante 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 retirar 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 injustificado 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 artigo;
IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo
estabelecido pela Administração, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/nota de
empenho, calculado sobre a parte inadimplente;
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 apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e será executada
após regular processo administrativo, oferecido à contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento
da notificação, nos termos do § 3o do art. 86 da Lei nº 8.666, 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 garantia depositada do respectivo 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 administrativo ou judicial de execução.
§ 2º Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá à contratada pela sua diferença, devidamente
atualizada pelo Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) ou equivalente, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração ou cobrados judicialmente. (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 partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução
do contrato, se dia de expediente normal na repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte.
§ 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 respectivos custos de cobrança.
§ 5º A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da falta cometida, 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 justificado
interesse da unidade contratante em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, que será penalizado na forma do inciso II do caput deste artigo.
§ 7º A sanção pecuniária prevista no inciso IV do caput deste artigo 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 injustificada 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 participar 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, instituído pelo Decreto nº 25.966, de 23 de junho de 2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, de
acordo com os prazos a seguir: (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, emitida 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 autenticada, de
forma definitiva; (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, objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da
adjudicação do objeto da licitação;
b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) receber qualquer das multas previstas no artigo 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 participante 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 retirar 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 participante do Sistema de
Registro de Preços, implicará na suspensão, por igual período, perante todos os órgãos/entidades 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 participante do Sistema de Registro de Preços, na hipótese do descumprimento da
obrigação ocorrer na fase de execução contratual, entendida desde a recusa em retirar 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 praticadas 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 motivos
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 artigo permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que a aplicou, e será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes de sua conduta e após decorrido o prazo da sanção. (Alteração dada pelo Decreto nº 27.069, publicado no DODF de 15/08/2006, p.
1).
§ 2º A declaração de inidoneidade e/ou sua extinção será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, e seus efeitos serão extensivos a todos os
órgãos/entidades subordinadas ou vinculadas ao Poder Executivo do Distrito Federal, e à Administração Pública, consoante dispõe o art. 87, IV, da Lei nº
8.666, de 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 praticarem 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 certificado 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 artigo 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 artigo 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 definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
II - tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
III - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos praticados.
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 respectiva notificação. (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 praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5
(cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.
§ 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
consecutivos, 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 artigo só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou na entidade. (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
motivado, 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 sítio 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
mantidos por órgãos ou entidades 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 apostilamento, 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 entidade. (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.
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