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

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 28/2020
Regido pela Lei nº 10.520/2002, pela Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/1993, bem como pelas Leis Distritais nºs
4.611/2011 e 4.770/2012, pelos Decretos Distritais nºs 25.966/2005, 35.592/2014 e 40.205/2019, pelos Decretos Federais nº 10.024/2019, no que
couber, e pelas demais legislações aplicáveis.

OBJETO

Contratação de empresa de engenharia especializada para prestação de serviços de manutenção predi va, preven va,
corre va, suporte técnico presencial, transferência de tecnologia e fornecimento de componentes, peças, materiais e
insumos do po grupo motor gerador, no-break e clima zação de precisão para sustentação do Data Center do
DETRAN. Considera-se nesse caso a manutenção dos equipamentos de energia interrupta UPS, dos aparelhos de ar
condicionado de precisão (evaporadores e condensadoras), das linhas frigoríferas, do grupo motor gerador, dos
painéis e quadros elétricos gerenciáveis e dos sistemas de gerenciamento e monitoramento ambiental por meio de
disposi vos visuais e sensoriais (câmeras e sensores). A manutenção deverá ser em escala de 24x7x365, sendo que, a
prestação de serviço, na forma presencial, para as manutenções predi vas e preven vas, deverão ocorrer em dias
úteis, no horário de funcionamento do órgão, estabelecido pela Instrução nº 135, de 22 de março de 2013, de acordo
com as condições e especiﬁcações constantes no Termo de Referência e seus anexos, constantes do ANEXO A do
Edital.
SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO CERTAME

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE
PREÇOS:

ÀS 09:00 horas do dia 15/12/2020

ENDEREÇO ELETRÔNICO:

h ps://www.gov.br/compras/pt-br

PROCESSO:

00055-00021260/2020-53

ESTIMATIVA:

R$ 334.402,40

TIPO/REGIME:

MENOR PREÇO/EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

MODO DE DISPUTA:

ABERTO E FECHADO

CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

MENOR PREÇO

UASG:

926142

IMPORTANTE:

IMPUGNAÇÕES E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO ATÉ: 17:00 horas do dia 10/12/2020
ENDEREÇO: SAM Lote A Bloco B Edi cio Sede Detran-DF, Brasília-DF, CEP 70.620-000.
EMAIL: licitacao@detran.df.gov.br

OBSERVAÇÃO: O Edital ﬁcará disponível no sí o h ps://www.gov.br/compras/pt-br. Respostas a pedidos de esclarecimento ou de impugnações, bem
como avisos de ordem geral, deverão ser consultadas no sí o, não ensejando, portanto, qualquer responsabilização ao Detran-DF por fatos oriundos
da não realização de consultas por parte dos licitantes ao referido sí o. Todas as referências de horários neste Edital correspondem ao horário oﬁcial
de Brasília-DF.
Acompanhe as sessões públicas dos Pregões do DETRAN pelo endereço h ps://www.gov.br/compras/pt-br, selecionando as opções Consultas > Em Andamento > Cód. UASG.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 28/2020
O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN/DF, en dade autárquica de administração superior integrante do Sistema Nacional
de Trânsito, excluída da obrigatoriedade de adoção do regime de centralização das licitações de compras, obras e serviços de que trata a Lei nº
2.340/99, por meio do Decreto 32.227/2010, por meio de seu Pregoeiro, servidor designado pela Portaria nº 227, de 04 de agosto de 2020, publicada
no DODF n° 149 de 07 de agosto de 2020, torna público para conhecimento dos interessados, que as 09:00 do dia 15/12/2020 (horário de
Brasília), realizará sessão pública de abertura de licitação, modalidade Pregão, em sua forma eletrônica, do po MENOR PREÇO, EM REGIME DE
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. Os procedimentos desta licitação serão regidos pela Lei nº 10.520/2002, pela Lei Complementar nº 123/2006 e,
subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/1993, bem como pelas Leis Distritais nºs 4.611/2011 e 4.770/2012, pelos Decretos Distritais nºs 25.966/2005,
35.592/2014 e 40.205/2019, pelos Decretos Federais nº 10.024/2019 e pelas demais legislações aplicáveis.

1.DO OBJETO
1.1. O presente pregão tem por objeto a contratação de empresa de engenharia especializada para prestação de serviços de manutenção predi va,
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preven va, corre va, suporte técnico presencial, transferência de tecnologia e fornecimento de componentes, peças, materiais e insumos do po
grupo motor gerador, no-break e clima zação de precisão para sustentação do Data Center do DETRAN. Considera-se nesse caso a manutenção dos
equipamentos de energia interrupta UPS, dos aparelhos de ar condicionado de precisão (evaporadores e condensadoras), das linhas frigoríferas, do
grupo motor gerador, dos painéis e quadros elétricos gerenciáveis e dos sistemas de gerenciamento e monitoramento ambiental por meio de
disposi vos visuais e sensoriais (câmeras e sensores). A manutenção deverá ser em escala de 24x7x365, sendo que, a prestação de serviço, na forma
presencial, para as manutenções predi vas e preven vas, deverão ocorrer em dias úteis, no horário de funcionamento do órgão, estabelecido
pela Instrução nº 135, de 22 de março de 2013, de acordo com as condições e especiﬁcações constantes no Termo de Referência e seus anexos,
constantes do ANEXO A do Edital.
1.2. Em caso de discordância entre as especiﬁcações do objeto descritas no sistema ComprasNet e as constantes deste Edital, prevalecerão às úl mas.
2. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
2.1. A despesa total para 12 meses para a execução do objeto desta licitação é es mada em R$ 334.402,40 (trezentos e trinta e quatro mil e
quatrocentos e dois reais e quarenta centavos) e correrão à conta dos recursos provenientes da Fonte 220, Função 06, Subfunção 126, Programa 6217,
Meta 2557, Sub tulo 2564, Elemento de Despesa 339039.
2.2. Quanto ao saldo para o exercício subsequente, por se tratar de serviços de natureza con nua e essencial ao desenvolvimento das a vidades desta
Autarquia, este será devidamente provisionado na respec va proposta orçamentária.
3. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO
3.1. As solicitações de esclarecimentos e impugnações deverão ser enviadas, EXCLUSIVAMENTE, para o e-mail: licitacao@detran.df.gov.br em arquivo
PDF editável ou em texto no corpo do e-mail, a ﬁm de possibilitar a inserção do texto no sistema ComprasNet.
3.2. Até as 17:00 (horário de Brasília-DF) do terceiro dia ú l anterior à data ﬁxada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar
o ato convocatório do pregão, na forma eletrônica, mediante envio de pe ção exclusivamente para o e-mail licitacao@detran.df.gov.br.
3.2.1. Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela especiﬁcação do objeto, decidir sobre a impugnação no prazo de 02 (dois) dias úteis,
contados da data de recebimento da impugnação.
3.2.2. Acolhida a pe ção contra o ato convocatório, será deﬁnida e publicada nova data para realização do certame.
3.2.3. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser mo vada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
3.2.4. Na hipótese da impugnação ser rejeitada, ﬁcarão man das as condições originalmente previstas neste edital.
3.3. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro, até as 17:00 (horário de Brasília-DF) do
terceiro dia ú l anterior à data ﬁxada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no
email licitacao@detran.df.gov.br.
3.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos somente serão analisados se apresentados tempes vamente e acompanhados de iden ﬁcação do
impugnante/solicitante e, no caso de pessoa jurídica, acompanhados de documentação que comprove a capacidade legal de representar a empresa,
quando es ver pe cionando em nome de pessoa jurídica.
3.5. As respostas às impugnações e pedidos de esclarecimentos serão divulgadas mediante publicação no sí o h ps://www.gov.br/compras
/pt-br e vincularão os par cipantes e a Administração, ﬁcando as empresas interessadas em par cipar do certame obrigadas a acessá-los para a
obtenção das informações prestadas.
3.6. Sempre que necessário, com ﬁns de auxiliar a compreensão do Edital, o pregoeiro publicará avisos no sí o h ps://www.gov.br/compras/pt-br.
4. DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO
4.1. Para par cipar do Pregão Eletrônico, o licitante deverá se credenciar no sistema “PREGÃO ELETRÔNICO” por intermédio do
sí o h ps://www.gov.br/compras/pt-br. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de iden ﬁcação e de senha, pessoal e intransferível, para
acesso ao sistema eletrônico, no sí o h ps://www.gov.br/compras/pt-br.
4.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal do licitante ou de seu representante legal e presunção de sua
capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico, não cabendo ao provedor do sistema ou ao DETRAN-DF promotor da
licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
4.3. O credenciamento do licitante, bem como a sua manutenção, dependerá de registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento Uniﬁcado
de Fornecedores - SICAF, que também será requisito obrigatório para ﬁns de habilitação.
4.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão licitante, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da
senha, ainda que por terceiros.
4.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser anunciada imediatamente ao provedor do sistema, para imediato bloqueio do acesso.
4.6. A representação do licitante far-se-á por meio de instrumento par cular e/ou público de procuração com ﬁrma reconhecida em cartório, que
comprove os necessários poderes para pra car todos os atos inerentes ao certame em nome do proponente. Em sendo sócio, proprietário, dirigente
(ou assemelhado) da empresa proponente, deverá apresentar cópia do estatuto ou objeto licitado social, ou instrumento especíﬁco no qual estejam
expressos seus poderes para exercer e assumir obrigações em decorrência de tal inves dura.
4.7. Nenhuma pessoa sica ou jurídica, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de uma Licitante.
4.8. As pessoas jurídicas que tenham sócios em comum não poderão par cipar do certame para o (s) mesmo (s) item(s).
5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO
5.1. Poderão par cipar deste Pregão interessados cujo ramo de a vidade seja compa vel com o objeto desta licitação, e que atenderem a todas as
exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus anexos.
5.2. NÃO PODERÃO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NESTA LICITAÇÃO OU PARTICIPAR DO CONTRATO DELA DECORRENTE:
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5.2.1. Servidor público, a vo ou ina vo, do Departamento de Trânsito do Distrito Federal;
5.2.2. O autor do termo de referência, do projeto básico ou execu vo, pessoa sica ou jurídica;
5.2.3. As empresas:
5.2.3.1. Declaradas inidôneas por órgão ou en dade da Administração Pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito
Federal;
5.2.3.2. Suspensas de par cipar de licitação e impedidas de contratar com a Administração do Distrito Federal, durante o prazo da sanção aplicada;
5.2.3.3. Estrangeiras não autorizadas a funcionar no País;
5.2.3.4. Que se encontrem em processo de dissolução, liquidação, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, falência, fusão, cisão ou
incorporação;
5.2.3.4.1.
Só
será
permi da
a
par cipação
de
empresas
em
recuperação
judicial
e
extrajudicial
se
comprovada,
respec vamente,
a
aprovação
ou
a
homologação
do
plano
de
recuperação
pelo
juízo
competente e apresentada cer dão emi da pelo juízo da recuperação, que ateste a ap dão econômica e ﬁnanceira para o certame.
5.2.3.5. Submissas a concurso de credores;
5.2.3.6. Que estejam incluídas no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administra va disponível no Portal do CNJ;
5.2.3.7. Que conste da relação de inidôneos disponibilizada pelo Tribunal de Contas da União (TCU);
5.2.3.8. Cujo estatuto ou contrato social não incluam o objeto deste Edital;
5.2.3.9. Cons tuídas com o mesmo objeto e por qualquer um dos sócios e/ou administradores de empresas declaradas inidôneas, após a aplicação
dessa sanção e no prazo de sua vigência, observando o contraditório e a ampla defesa a todos os interessados;
5.2.3.10. Isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do termo de referência, ou do projeto básico ou execu vo, ou da qual o autor do
projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico
ou subcontratado;
5.2.3.11. 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 terceiro grau (Decreto Distrital nº 32.751/2011), de:
5.2.3.11.1. Agente público com cargo em comissão ou função de conﬁança que esteja lotado na unidade responsável pela realização da seleção ou
licitação promovida pelo órgão ou en dade da Administração pública distrital; ou;
5.2.3.11.2.
Agente
público
cuja
posição
no
órgão
ou
en dade
da
seja hierarquicamente superior ao chefe da unidade responsável pela realização da seleção ou licitação.

Administração

pública

distrital

5.2.3.11.3. A vedação se aplica aos Contratos per nentes a obras, serviços e aquisição de bens, inclusive de serviços terceirizados, às parcerias com
organizações da sociedade civil e à celebração de instrumentos de ajuste congêneres.
5.2.3.11.4. As vedações deste item estendem-se às relações homoafe vas.
5.2.3.14. Reunidas em consórcio, qualquer que seja a sua forma de cons tuição.
5.3. A par cipação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições constantes deste Edital e de
seus Anexos, bem como a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela ﬁdelidade e legi midade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.
5.4. As pessoas jurídicas que tenham sócios em comum não poderão par cipar do certame para o(s) mesmo(s) item(ns) ou mesmo(s) grupo(s).
5.5. Será realizada pesquisa junto ao CEIS (CGU), ao CNJ (condenações cíveis por atos de improbidade administra va), ao TCU (sistema de inabilitados e
inidôneos) e no Portal Transparência (www.portaltransparencia.gov.br/cnep), para aferição de eventuais registros impedi vos de par cipar de
licitações ou de celebrar Contratos com a Administração Pública.
5.6. Não poderá se beneﬁciar do tratamento jurídico diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123/2006, incluído o regime de que trata o
art. 12 da citada Lei Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica (parágrafo único do art. 2º da Lei nº 4.611/2011):
5.6.1. De cujo capital par cipe outra pessoa jurídica;
5.6.2. Que seja ﬁlial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;
5.6.3. De cujo capital par cipe pessoa sica que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico
diferenciado nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput do
art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;
5.6.4. Cujo tular ou sócio par cipe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneﬁciada pela Lei Complementar nº
123/2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;
5.6.5. Cujo sócio ou tular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com ﬁns lucra vos, desde que a receita bruta global ultrapasse o
limite de que trata o inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;
5.6.6. Cons tuída sob a forma de coopera vas, salvo as de consumo;
5.6.7. Que par cipe do capital de outra pessoa jurídica;
5.6.8. Que exerça a vidade de banco comercial, de inves mentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, ﬁnanciamento e
inves mento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de tulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento
mercan l, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;
5.6.9. 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;
5.6.10. Cons tuída sob a forma de sociedade por ações.
6. DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
6.1. O licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com os documentos de habilitação
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exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrar-se-á automa camente a etapa de envio dessa documentação.
6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
6.3. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão re rar ou subs tuir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.
6.4. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classiﬁcação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização
dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
6.5. 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 do envio de lances.
6.6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
6.6.1. Valor unitário do item;
6.6.2. A quan dade de unidades, observada a quan dade mínima ﬁxada no Termo de Referência para cada item;
6.6.2.1. Em não havendo quan dade mínima ﬁxada, deverá ser cotada a quan dade total prevista para o item.
6.6.3. Descrição detalhada do objeto.
6.7. Todas as especiﬁcações do objeto con das na proposta vinculam o fornecedor registrado.
6.8. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
6.9. As propostas ﬁcarão disponíveis no sistema eletrônico e a existência de qualquer elemento que possa iden ﬁcar o licitante importará a sua
desclassiﬁcação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
6.10. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo
deste Edital, sendo que os licitantes ﬁcam liberados dos compromissos caso não sejam convocados para contratação dentro do prazo de validade das
propostas.
6.11. Será adotado o critério de menor preço para julgamento e classiﬁcação das propostas, observados os prazos máximos, as especiﬁcações técnicas
e os parâmetros mínimos de desempenho e qualidade deﬁnidos no Edital.
6.12. Nos termos dos arts. 40, X, 43, IV, 44, §§ 2º e 3º, e 48, I e II, da Lei nº 8.666/1993, serão desclassiﬁcadas as propostas que:
6.12.1. Não atenderem às exigências con das neste ato convocatório;
6.12.2. Apresentarem valor do lote superior ao es mado ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a
ter a sua viabilidade demonstrada por meio de documentação comprobatória de que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os
coeﬁcientes de produ vidade são compa veis com a execução do objeto; ou
6.13. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assis ndo o
direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
6.14. O prazo ﬁxado para a apresentação das propostas e dos documentos de habilitação não será inferior a oito dias úteis, contado da data de
publicação do aviso do edital.
7. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO
7.1. A abertura da sessão pública deste pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no
sí o h ps://www.gov.br/compras/pt-br.
7.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo
próprio do sistema eletrônico.
7.3. Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ﬁcando responsável pelo ônus decorrente da
perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emi da pelo sistema ou de sua desconexão.
7.4. Havendo necessidade, o pregoeiro suspenderá a sessão, informando no chat a nova data e horário para a con nuidade do certame.
8. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
8.1. O Pregoeiro veriﬁcará as propostas apresentadas, desclassiﬁcando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especiﬁcações técnicas exigidas no Termo de Referência.
8.2. A desclassiﬁcação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os par cipantes.
8.3. A não desclassiﬁcação da proposta não impede o seu julgamento deﬁni vo em sen do contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
8.4. O sistema ordenará automa camente as propostas classiﬁcadas, sendo que somente estas par ciparão da fase de lances.
9. DA FORMULAÇÃO DE LANCES E DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
9.1. Iniciada a etapa compe va, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante
imediatamente informado do seu recebimento e respec vo horário de registro e valor.
9.1.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item.
9.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário ﬁxado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
9.3. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances
públicos e sucessivos, com lance ﬁnal e fechado.
9.4. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento
iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, ﬁndo o qual será
automa camente encerrada a recepção de lances.
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9.5. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com
preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance ﬁnal e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento
deste prazo.
9.6. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições deﬁnidas neste item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classiﬁcação, até o
máximo de três, oferecer um lance ﬁnal e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
9.7. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.
9.8. Não havendo lance ﬁnal e fechado classiﬁcado na forma estabelecida nos itens anteriores, 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, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.
9.9. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, jus ﬁcadamente, admi r o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classiﬁcado na
etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação
9.10. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a
ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia;
9.10.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.
9.11. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.
9.12. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a
iden ﬁcação do licitante.
9.13. No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances
con nuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
9.14. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persis r por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e
reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos par cipantes, no sí o eletrônico u lizado para
divulgação.
9.15. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o
úl mo lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.
9.16. Persis ndo empate entre dois ou mais licitantes, o critério de desempate será aquele previsto no ar go 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993,
assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens:
9.16.1. Produzidos no País;
9.16.2. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
9.16.3. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
9.16.4. 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.
9.17. Persis ndo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.
10. DA NEGOCIAÇÃO
10.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que
tenha apresentado o melhor preço, para que seja ob da melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
10.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
10.3. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classiﬁcado que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie a proposta adequada ao úl mo lance
ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à conﬁrmação daqueles
exigidos neste Edital e já apresentados.
10.4. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
11. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
11. 1. Encerrada a etapa de negociação, será efe vada a veriﬁcação automá ca, junto à Receita Federal, do porte da en dade empresarial. O sistema
iden ﬁcará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte par cipantes, procedendo à comparação com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classiﬁcadas, para o ﬁm de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123,
de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. O pregoeiro examinará a proposta classiﬁcada em primeiro lugar quanto à adequação ao
objeto e à compa bilidade do preço em relação ao máximo es pulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no
parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
11.2. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades coopera vas que se encontrarem na faixa de até
5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
11.3. A melhor classiﬁcada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma úl ma oferta para desempate, obrigatoriamente em valor
inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automá ca para tanto.
11.4. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade coopera va melhor classiﬁcada desista ou não se manifeste no prazo
estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade coopera va que se encontrem naquele
intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classiﬁcação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
11.5. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos
estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se iden ﬁque aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
11.6. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances ﬁnais da fase fechada do modo de disputa aberto e
fechado.
11.7. A proposta de preços deverá conter:
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11.7.1. Razão social do proponente, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail);
11.7.2. As especiﬁcações técnicas claras e detalhadas dos materiais e/ou do serviço de forma a demonstrar que atendem plenamente ao ANEXO A
deste Edital, inclusive marca, quando for o caso.
11.7.3. Prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação;
11.7.4. Preços atualizados em conformidade com o úl mo lance ofertado, em moeda corrente nacional, expressos em algarismo e por extenso;
11.7.5. Declaração de que nos preços cotados estão incluídos todas as despesas, tributos e encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto
deste Pregão Eletrônico, nada mais sendo lícito pleitear a esse tulo.
11.8. A licitante deverá enviar a Proposta de Preços em conformidade com o ANEXO C deste Edital com os valores unitários e totais.
11.9. A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte da proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
11.10. Será desclassiﬁcada a proposta vencedora que apresentar preço manifestamente inexequível ou como valor superior ao preço máximo ﬁxado
(Anexo B do Edital).
11.11. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompa veis com os preços
dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respec vos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites
mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade
da remuneração.
11.12. Serão desclassiﬁcadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem
irregularidades insanáveis.
11.13. Se a proposta for desclassiﬁcada, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classiﬁcação.
11.14. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja ob do preço
melhor.
11.15. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitante.
11.16. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar
as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.
11.16.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, 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.
11.17. Erros no preenchimento da planilha não são mo vos suﬁcientes para a desclassiﬁcação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a
necessidade de majoração do preço ofertado, atendidas as demais condições de aceitabilidade.
11.18. Se a proposta ou lance vencedor for desclassiﬁcado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na
ordem de classiﬁcação.
11.19. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para sua con nuidade.
11.20. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro veriﬁcará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.
12. HABILITAÇÃO
12.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classiﬁcada em primeiro lugar, o Pregoeiro
veriﬁcará o eventual descumprimento das condições de par cipação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a par cipação no
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
12.1.1. SICAF;
12.1.2. Cadastro Nacional de Empresas
(www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

Inidôneas
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Suspensas
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União

12.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administra va, man do pelo Conselho Nacional de Jus ça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
12.1.4. Lista de Inidôneos, man da pelo Tribunal de Contas da União – TCU.
12.2. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de par cipação.
12.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à conﬁrmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas , sob pena de inabilitação.
12.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais
quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
12.5. Efetuada a veriﬁcação referente ao cumprimento das condições de par cipação no certame, a habilitação das licitantes será realizada
mediante a apresentação dos seguintes documentos:
12.5.1. Proposta em conformidade com o ANEXO C - do Edital;
12.5.2. Declarações:
12.5.2.1. Declaração, sob as penas da lei, da superveniência de fato impedi vo da habilitação (exigida somente se houver fato impedi vo);
12.5.2.2. Declaração para os ﬁns de atender o Decreto n° 39.860, de 30 de maio de 2019 (modelo 1, ANEXO D do Termo de Referência);
12.5.2.3. Declaração de que atende aos requisitos previstos no art. 2º da Lei Distrital nº 4.770, de 22 de fevereiro de 2012 (modelo 2, Anexo D do
Edital);
12.5.2.4. Declaração de que atende ao disposto na Lei Distrital nº 4.799/2012 (modelo 3 do Anexo D do Edital);
12.5.2.5. Declaração de que não u liza mão-de-obra, direta ou indireta, de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos,
perigosos ou insalubres, bem como não uliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de
aprendiz, a par r de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso V, do art. 27, da Lei n.º 8.666/93 e Lei nº 9854/99 (assinalada no sistema Comprasnet);
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12.5.2.6. Declaração de que atende ao disposto no art. 429 da CLT (assinalada no sistema Comprasnet);
12.5.2.7. Declaração para atendimento ao art. 93 da Lei federal n° 8.213/91 (assinalada no sistema Comprasnet).
12.5.3. Habilitação Jurídica
12.5.3.1. Registro comercial, no caso de empresário individual.;
12.5.3.2. Apresentar registro comercial, ato cons tu vo, estatuto ou contrato social devidamente registrado na Junta Comercial para comprovação do
ramo de a vidade e do capital social, quando for o caso; e
12.5.3.3. No caso de sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus administradores: a inscrição do ato cons tu vo, no de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercício; e o 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, quanto a a vidade assim o exigir.
12.5.4. Regularidade Fiscal e Trabalhista
12.5.4.1. Apresentar registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ.
12.5.4.2. Apresentar regularidade ﬁscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de cer dão expedida conjuntamente pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida A va
da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles rela vos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do
Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
12.5.4.3. Apresentar prova de regularidade com o Fundo de Garan a do Tempo de Serviço (FGTS).
12.5.4.4. Apresentar prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a jus ça do trabalho, mediante a apresentação de cer dão nega va ou
posi va com efeito de nega va, nos termos do Título VII-A da consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943.
12.5.4.5. Apresentar prova de inscrição Estadual, Municipal ou do Distrito Federal.
12.5.4.6. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, rela vo ao domicílio ou sede do licitante, per nente ao seu ramo de a vidade e
compa vel com o objeto contratual;
12.5.4.7. Apresentar prova de inscrição prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, rela va à a vidade em cujo
exercício contrata ou concorre.
12.5.4.8. Todas as empresas licitantes (ainda que não sejam cadastradas no Distrito Federal) deverão apresentar a cer dão Nega va de Débitos ou
cer dão posi va com efeito de nega va, emi da pela Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do Distrito Federal, em plena validade, para as
empresas com sede ou domicílio fora do Distrito Federal, que poderá ser ob da através do site www.fazenda.df.gov.br.
12.5.4.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualiﬁcado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade ﬁscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
12.5.4.10. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade ﬁscal, a microempresa, empresa de pequeno porte, ou
sociedade coopera va será convocada para, no prazo de 2 (dois) dias úteis, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, comprovar a
regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, uma única vez.
12.5.4.11. A não regularização ﬁscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas
neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classiﬁcação. Se, na ordem de classiﬁcação, seguir-se outra
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade coopera va com alguma restrição na documentação ﬁscal, será concedido o mesmo prazo
para regularização.
12.5.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permi dos.
12.5.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a ﬁlial, todos os documentos deverão
estar em nome da ﬁlial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emi dos somente em nome da matriz.
12.5.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e ﬁlial com diferenças de números de documentos per nentes ao CND e ao CRF/FGTS,
quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.
12.5.7. Qualiﬁcação Econômica Financeira
12.5.7.1. Cer dão Nega va de Falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.
12.5.7.2. Apresentar balanço patrimonial e demonstrações contábeis do úl mo exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação ﬁnanceira da empresa, vedada a sua subs tuição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oﬁciais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta:
12.5.7.2.1. No caso de empresa cons tuída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis
referentes ao período de existência da sociedade.
12.5.7.2.2. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.
12.5.7.2.3. Comprovação da boa situação ﬁnanceira da empresa mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um), ob dos pela aplicação das seguintes fórmulas:
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG =
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
LC =Ativo Circulante
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12.5.7.2.4. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral
(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10% do valor es mado da contratação ou do item
per nente.
12.5.7.3. A habilitação dos licitantes será veriﬁcada por meio do SICAF nos documentos por ele abrangidos, em relação à habilitação jurídica, à
regularidade ﬁscal, à qualiﬁcação econômica ﬁnanceira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Norma va SEGES/MP nº 03, de 2018.
12.5.7.3.1. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão
pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respec va documentação atualizada.
12.5.7.3.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sí os eletrônicos oﬁciais emissores de
cer dões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) cer dão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.
12.5.7.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais
não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
12.5.8. Qualiﬁcação técnica em conformidade com o item 20 do Termo de Referência, ANEXO A do Edital.
12.5.8.1. O pregoeiro suspenderá a sessão e solicitará parecer à área técnica, referente a documentação técnica apresentada.
12.5.8.2. Será informada no chat data e horário de retorno para con nuidade do certame.
12.6. O Pregoeiro poderá consultar sí os oﬁciais de órgãos e en dade emissores de cer dões, para veriﬁcar as condições de habilitação dos licitantes.
12.7. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital.
12.8. No caso de inabilitação, haverá nova veriﬁcação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ﬁcto, previsto nos ar gos 44 e 45 da LC nº 123,
de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

13. DOS RECURSOS
13.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização ﬁscal de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade coopera va, se for o
caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma mo vada, isto é,
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais mo vos, em campo próprio do sistema.
13.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro veriﬁcar a tempes vidade e a existência de mo vação da intenção de recorrer, para decidir se
admite ou não o recurso, fundamentadamente.
13.3. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas veriﬁcará as condições de admissibilidade do recurso.
13.4. A falta de manifestação mo vada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.
13.5. Uma vez admi do o recurso, o recorrente terá, a par r de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ﬁcando
os demais licitantes, desde logo, in mados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus
interesses.
13.6. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insusce veis de aproveitamento.
13.7. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.
14. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
14.1.A sessão pública poderá ser reaberta:
14.2. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada
a própria sessão pública, situação em que serão repe dos os atos anulados e os que dele dependam.
14.3. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
14.4. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
15. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
15.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro sempre que não tenha havido recurso.
15.2. A homologação da licitação é de responsabilidade exclusiva da autoridade competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto
ao proponente vencedor pelo Pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.

16. DA REVOGAÇÃO E DA ANULAÇÃO
16.1. A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado,
per nente e suﬁciente para jus ﬁcar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de o cio ou por provocação de terceiros mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado.

17 DA CONTRATAÇÃO
17.1. A contratação será regida, especialmente, pelos itens constantes no ANEXO A deste Edital (Termo de Referência), a seguir elencados:
ANEXO A (Termo de Referência)
FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

Item 15
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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Item 08

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Item 15.6

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Item 15

PRAZO DE EXECUÇÃO

Item 23

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Item 27

17.2. Além das disposições do item anterior, a contratação deverá obedecer às demais cláusulas do Anexo A deste Edital (Termo de Referência).

18. DA APLICAÇÃO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente edital, serão aplicadas as penalidades no Decreto 26.851/2006 (ANEXO E
deste Edital), publicado no Diário Oﬁcial do Distrito Federal nº. 103 de 31 de maio de 2006, pág. 05 a 07, e alterações posteriores, que regulamentaram
a aplicação das sanções administra vas previstas nas Leis Federais n.º 8.666/93 e 10.520/2002.
18.2. Comete infração administra va, nos termos da Lei nº 10.520/2002, o licitante/adjudicatário que:
18.3. Não celebrar o contrato ou aceitar/re rar a nota de empenho;
18.4. Apresentar documentação falsa;
18.5. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
18.6. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
18.7. Não man ver a proposta;
18.8. Falhar ou fraudar a execução do contrato;
18.9. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude ﬁscal, incluindo aí a declaração falsa quanto às condições de par cipação, quanto ao
enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
18.10. O comportamento previsto nesta sub condição ﬁca conﬁgurado quando o licitante executar atos tais como os descritos no parágrafo único do
art. 92, no art. 96 e no parágrafo único do art. 97 da Lei 8.666/93.

19. DA PROIBIÇÃO DE CONTEÚDO DISCRIMINATÓRIO CONTRA A MULHER E DE USO DE MÃO DE OBRA INFANTIL
19.1. Fica proibida a u lização qualquer conteúdo discriminatório contra a mulher, nos termos da Lei nº 5.448/2015, regulamentada pelo Decreto
Distrital nº 38.365/2017.
19.2. É proibido o uso de mão de obra infan l, sob qualquer pretexto, nos termos da Lei Distrital nº 5.061/2013, sob pena de rescisão do contrato e
aplicação de multa, sem prejuízo das sanções legais cabíveis.

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência des nada a esclarecer ou
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente no ato da
sessão pública.
20.2. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eﬁcácia para
ﬁns de habilitação e classiﬁcação.
20.3. Fica assegurado ao DETRAN-DF o direito de, no interesse da Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente
licitação, dando ciência aos par cipantes, na forma da legislação vigente.
20.4. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e/ou amostras (quando exigido) e o DETRAN-DF não
será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
20.5. Os proponentes são responsáveis pela ﬁdelidade e legi midade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
20.6. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por mo vo jus ﬁcado e aceito pelo Pregoeiro.
20.7. Ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automa camente transferida para o
primeiro dia ú l subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.
20.8. 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 no DETRAN-DF ou Contratante, quando for o caso.
20.9. Para os documentos de habilitação que não apresentarem expressamente o prazo de validade, será considerado o prazo de 60 (sessenta) dias
consecu vos da data de sua emissão, exceto se houver legislação em contrário.
20.10. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento do licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua
qualiﬁcação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de pregão.
20.11. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem
comprome mento da segurança da futura contratação.
20.12. A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação do objeto licitado.
20.13. Previamente jus ﬁcado no chat, o pregoeiro poderá prorrogar o prazo para o envio de propostas e/ou documentação complementar de
habilitação pelo tempo que julgar necessário.
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20.14. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei n.º 10.520 de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 3.555, publicado no
DOU de 09 de agosto de 2.000 e subsidiariamente a Lei 8.666/93 e Decreto nº 10.024/2019.
20.15. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800.644.9060.
20.16. Caso considere necessário, o pregoeiro suspenderá a sessão e solicitará parecer à área demandante referente à proposta de preço e/ou
documentação.
20.17. Por mo vo jus ﬁcado, solicitado via chat, e acatado pelo pregoeiro e equipe de apoio, a proposta de preço e documentos de habilitação
poderão ser encaminhados via e-mail: licitacao@detran.df.gov.br.
20.18. As súmulas dos contratos e dos adi vos per nentes a obras, compras, serviços, alienações e locações celebrados pelos órgãos ou pelas
en dades da Administração Pública do Distrito Federal com par culares devem ser publicadas no Portal da Transparência de que trata a Lei nº 4.490,
de 12 de dezembro de 2012 (Lei Distrital nº 5.575 de 18.12.2015).
20.18.1. A determinação prevista neste item visa conferir publicidade às contratações realizadas pelo Poder Público.
20.18.2. 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.
20.19. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:
20.19.1. ANEXO A - TERMO DE REFERÊNCIA.
20.19.2. ANEXO B - PLANILHA DE PREÇO MÁXIMO ADMISSÍVEL.
20.19.3. ANEXO C - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS.
20.19.4. ANEXO D - MODELOS DE DECLARAÇÕES.
20.19.5. ANEXO E - DECRETO Nº 26.851/2006.
20.19.6. ANEXO F - MINUTA DO CONTRATO.
20.20. O foro para dirimir questões rela vas ao presente Edital será o de Brasília, com exclusão de qualquer outro.
Brasília, 27 de novembro de 2020.

ANEXO A (DO EDITAL)
TERMO DE REFERÊNCIA
1.

OBJETO

1.1.
Contratação de empresa de engenharia especializada para prestação de serviços de manutenção predi va, preven va, corre va, suporte
técnico presencial, transferência de tecnologia e fornecimento de componentes, peças, materiais e insumos do po grupo motor gerador, no-break e
clima zação de precisão para sustentação do Data Center do DETRAN. Considera-se nesse caso a manutenção dos equipamentos de energia interrupta
UPS, dos aparelhos de ar condicionado de precisão (evaporadores e condensadoras), das linhas frigoríferas, do grupo motor gerador, dos painéis e
quadros elétricos gerenciáveis e dos sistemas de gerenciamento e monitoramento ambiental por meio de disposi vos visuais e sensoriais (câmeras e
sensores). A manutenção deverá ser em escala de 24x7x365, sendo que, a prestação de serviço, na forma presencial, para as manutenções predi vas e
preven vas, deverão ocorrer em dias úteis, no horário de funcionamento do órgão, estabelecido pela Instrução nº 135, de 22 de março de 2013.
2.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

2.1.
O DETRAN/DF possui na cidade de Brasília, sua sede localizada no SAM, Lote "A" Bloco "B" Ed. Sede DETRAN/DF - CEP: 70.620-000. Além
disso, para que possa cumprir sua função legal, possui dentro da sua Diretoria de Tecnologia de Informação e Comunicação (Dirtec), uma estrutura
de Data Center que é responsável pelo fornecimento dos sistemas e recursos de TI para todas as suas unidades.
2.2.
Este Data Center tem um grupo gerador exclusivo para atendê-lo em caso de interrupção no fornecimento de energia elétrica por parte
da concessionária local - CEB Distribuição. Este Data Center possui equipamentos de energia interrupta UPS, aparelhos de ar condicionado de precisão
(evaporadores e condensadoras), linhas frigoríferas, grupo motor gerador, painéis e quadros elétricos gerenciáveis e sistemas de gerenciamento e
monitoramento ambiental por meio de disposi vos visuais e sensoriais (câmeras e sensores) que precisam de constante manutenção preven va e/ou
corre va e/ou predi va.
2.3.
Considerando a necessidade de se manter a infraestrutura de alta disponibilidade adquirido pelo Detran/DF por meio do processo nº
055.034779.2012, e de se garan r o bom funcionamento do CPD, torna-se fundamental a manutenção dos equipamentos que garantem com que o
CPD se mantenha em funcionamento integral e sem riscos de pane elétrica, de superaquecimento e de segurança. Todavia trata-se de equipamentos de
alta performance que mantém diversos outros equipamentos que compõem o CPD em funcionamento, tais como storages, switches, ﬁrewalls e
servidores de rede e sendo assim torna-se necessária mão de obra especializada para sua manutenção.
2.4.
Importante ressaltar que a manutenção, incluindo conﬁguração e programação desses equipamentos exige atendimento a diversas
normas especíﬁcas que em grande parte necessitam da atuação de engenheiros e técnicos altamente especializados para que se possa manter os
padrões e conformidade, no que for possível a essas normas.
2.5.
A contratação é fundamental pois a parada de qualquer equipamento que se encontra no Data Center pode ocasionar falhas graves e
enorme prejuízo ao DETRAN-DF. Deve-se observar que os equipamentos que se encontram ligados dentro do CPD são de alto custo e muitos deles
sensíveis a quedas abruptas de energia e temperaturas altas. Por exemplo, uma pane elétrica leva a imediata parada dos sistemas do DETRAN-DF,
causando consequente parada no atendimento ao cidadão, além da parada de serviços essenciais para o funcionamento da Autarquia. Além disso, o
superaquecimento do CPD por problemas no sistema de ar condicionado pode causar literalmente o derre mento dos equipamentos, sobretudo das
placas eletrônicas e queima dos processadores dos servidores de rede, podendo causar prejuízo na casa dos milhões.
2.6.
24x7x365.

O Data Center não poderá ﬁcar descoberto em qualquer horário do dia. Assim sendo, é necessário uma manutenção em regime

2.7.
Vale destacar que o contrato vigente 26/2015 vencerá em 25/11/2020. Após o vencimento, o Data Center ﬁcará descoberto e qualquer
pane elétrica poderá causar um prejuízo enorme para o Detran/DF.
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ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

3.1.
Em aderência às determinações da Instrução Norma va SLTl/MP nº 04, de 11 de setembro de 2014, que reforça a necessidade de que as
aquisições de produtos e serviços de Tecnologia da Informação e Comunicações -TIC devem estar alinhadas ao Planejamento Estratégico da Ins tuição:
"IN SLTl/MP 04/ 2014
Art. 49 As contratações de que trata esta Instrução Normativa deverão ser
precedidas de planejamento, elaborado em harmonia com o Plano Diretor
de Tecnologia da Informação - PDTI."
3.2.

Atualmente, no Plano Diretor de Tecnologia da Informação, com vigência de 2020 a 2022, constam os seguintes alinhamentos:
3.2.1.

4.

Obje vo estratégico:
3.2.1.1.

MT02-2020 – Atualizar equipamentos e so wares sem garan a e/ou defasados.

3.2.1.2.
so wares.

MT04-2020 – Modernizar o CPD com ampliação da capacidade tecnológica e atualização de equipamentos, máquinas e

DA CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO COMUM

4.1.
O objeto desta licitação se enquadra nos termos do parágrafo único, do art. 1º, da Lei Federal nº 10.520/2002, recepcionada pelo
Decreto Distrital nº 23.460/2002, que regulamenta a modalidade de licitação denominada pregão, por se tratar de serviço comum, com caracterís cas
e especiﬁcações usuais de mercado.
4.2.
Embora a Lei do Pregão nos forneça um conceito do po aberto sobre o que seja comum, veriﬁcou-se que as especiﬁcações são usuais
no mercado após analisar os três aspectos listados abaixo:
4.2.1.
A possibilidade de padronizar o objeto por meio de critérios obje vos e desempenho e qualidade comuns no mercado
correspondente;
4.2.2.

Disponibilidade no mercado destes serviços; e

4.2.3.

Se as especiﬁcações adotadas eram usuais neste mesmo mercado.

4.3.

A presente contratação foi considerada comum e veriﬁcou-se que as especiﬁcações são usuais pelo mercado.

5.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

5.1.
O presente certame será regido pela Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Federal nº 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto Federal nº
5.450/2005, acolhido no Distrito Federal pelo Decreto nº 25.966/2005, e alterações posteriores, bem como, Lei Complementar nº 123/2006, Lei
Distrital nº 2.340/1999, Decretos Distritais nºs 26.851/2006, 36.520/2015, e legislação correlata, bem como demais norma vos constante no
Instrumento Convocatório.
6.

DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

6.1.

O critério de julgamento a ser adotado será o de menor preço global, em atenção ao art. 45, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/1993.

6.2.
Serão desclassiﬁcadas as propostas que não atenderem às especiﬁcações e exigências con das neste Termo de Referência e/ou Edital,
bem como aquelas que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, comparados aos preços de mercado, em consonância com o
disposto no art. 48, II, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/1993.
6.3.
A proposta comercial deverá ser entregue, devidamente assinada pelo representante legal da empresa, com o preço unitário, incluídas
todas as despesas necessárias à entrega do objeto deste Termo de Referência, como também, todos os tributos, embalagens, encargos sociais, frete,
seguro e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação.
7.

RESULTADOS E BENEFÍCIOS ESPERADOS

7.1.
Esta contratação tem por obje vo auxiliar a Dirtec no cumprimento das ações delineadas no Plano Diretor de TIC, alinhado às estratégias
ins tucionais da Autarquia, uma vez que permi rá o crescimento e modernização da infraestrutura de segurança de dados e disponibilidade dos
sistemas de informação.
7.2.

Além disso, existem outros bene cios a serem auferidos com a presente aquisição especiﬁcados como, por exemplo, os seguintes:

7.2.1.

Redução signiﬁca va dos riscos de parada e descon nuidade de negócio;

7.2.2.

Garan a da disponibilidade dos sistemas man dos pelo Data Center do DETRAN;

7.2.3.
Proteção de equipamentos de TIC dos Data Centers, que ﬁcam isolados dos problemas de oscilação de energia elétrica, surtos, picos,
mantendo-se a boa qualidade da energia disponibilizada para os a vos de TI além das condições térmicas necessárias.
7.2.4.

Garan a da qualidade dos serviços prestados pela Dirtec;

7.2.5.

Garan a da manutenção e troca de peças de equipamentos crí cos para funcionamento do Data Center;

7.2.6.

Manutenção dos índices de disponibilidade dos recursos de TIC;

7.2.7.

Permanência da sa sfação do usuário de tecnologia do Detran/DF;

7.2.8.

Con nuidade na qualidade do atendimento prestado ao público.

8.

CARACTERÍSTICA TÉCNICA DOS PRODUTOS

8.1.

O grupo motor gerador, no-break e clima zação de precisão, que será prestado os serviços, possui as seguintes caracterís cas:
LOTE DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES

MODELO

FABRICANTE QTDE

ÚNICO EQUIPAMENTOS DO GRUPO NO-BREAK
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MODULO UPS DE POTÊNCIA PARA 10
KW / 16 KW HOT-SWAP PLUG-IN

SYPMIOK16H APC

6

RACK UPS COM CHAVE ESTÁTICA DE
SYCF48KH
48 KW INCLUSA

APC

2

MÓDULOS DE BATERIAS HOT-SWAP
EM LINHA COM 4 GAVETAS PLUG-IN

APC

8

RACK PRINCIPAL ELÉTRICO DE
ENTRADA PARA UPS, EVAPORADAS E MPD-DUAL
CONDENSADORAS, E ILUMINAÇÃO.

SCHNEIDER

1

QUADRO DE TRANSFERÊNCIA
AUTOMÁTICO PARA DISTRIBUIÇÃO
DUAL PARALELA DE GRUPO MOTOR
GERADOR DE 260 KVA.

QTA-DUAL

SCHNEIDER

1

MÓDULO DIST. DE ENERGIA
MONOFÁSICO GERENCIÁVEL 32 A

PMD1332IEC APC

SYBT9-B4

PAINÉIS ELÉTRICOS E RÉGUAS ELÉTRICAS

RÉGUA ELÉTRICA (PDU)
GERENCIÁVEL DE RACK DE 32 A COM AP8853
36 TOMADAS C13

APC

12
12

EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO DE PRECISÃO (COOLING)
MÓDULO EVAPORADORA DE
PRECISÃO INROW > 10KW

ACRD100

APC

4

MÓDULO CONDENSADORA
MONOFÁSICA 1XFAN

ACCD75214

APC

4

RECEPTOR DE LÍQUIDOS (RECEIVER)
DE 17LB

ACAC75009

APC

4

VÁLVULA DE ISOLAMENTO

ACAC10022

APC

4

EQUIPAMENTOS DO GRUPO MOTOR GERADOR
GRUPO MOTOR GERADOR DE 260 KVA QGEN-QRJU CUMMINS

1

DISPOSITIVOS PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL
APC 17'' RACK LCD CONSOLE KVM

APC

2

KVM 2G, ENTERPRISE DIGITAL/IP, COM
KVM2132P
32 PORTAS COM VIRTUALIZAÇÃO

APC

2

SWITCH GERENCIAMENTO RACK
MONITOR

NBRK0451

NETBOTZ

2

CÂMERA DE MONITORAMENTO

NBPD0160

NETBOTZ

2

SENSOR DE TEMPERATURA

AP9335T

APC

3

SENSOR DE TEMPERATURA E
UMIDADE

AP9335TH

APC

6

SENSOR DE FUMAÇA

NBES0307

APC

2

SENSOR DE VAZAMENTO DE
LÍQUIDOS

AP9325

APC

3

9.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

9.1.

Grupo Motor Gerador - GMG
9.1.1.

AP5717

Entende-se por grupo motor diesel, gerador (ALTERNADOR), Quadro de Transferência Automá ca (QTA) painel de comando
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eletroeletrônico, caixas de interligações, aterramento, cabos de força e comando do grupo, sistema de arrefecimento, tanque de combus vel e
demais subcomponente que compõem o GMG;
9.1.2.
A CONTRATADA deverá manter o Grupo Motor Gerador em condições normais de funcionamento, executando todos os serviços de
manutenção predi va mensal, manutenção preven va trimestral e manutenção corre va em perfeitas condições de funcionamento em face de
eventuais blecautes elétricos da concessionária, sem alterar as caracterís cas técnicas dos mesmos, como também das instalações;
9.1.3.
Todos os consumíveis necessários para o bom funcionamento dos produtos, segundo as recomendações do Fabricante e boas
prá cas aplicáveis, incluindo combus vel para o GMG, deverão ser fornecidos sem ônus adicionais à Contratante durante a vigência contratual
pelo período de manutenção predi va, preven va e corre va.
9.2.

No-Break
9.2.1.
Entende-se por No-Break, todo o conjunto formado por chassis, modulo de no-break, módulos de baterias, chaves está cas de
transferência, painel de comando eletroeletrônico, caixas de interligações, aterramento, cabos de força, comando e demais subcomponente que
compõem o No-Break;
9.2.2.
A CONTRATADA deverá manter o No-break em condições normais de funcionamento, executando todos os serviços de manutenção
predi va mensal, manutenção preven va trimestral e manutenção corre va sempre que necessários a garan r em perfeitas condições de
funcionamento em face de eventuais blecautes elétricos da concessionária, sem alterar as caracterís cas técnicas dos mesmos, como também das
instalações;
9.2.3.
Todos os consumíveis necessários para o bom funcionamento dos produtos, segundo as recomendações do Fabricante e boas
prá cas aplicáveis, incluindo módulos de baterias, deverão ser fornecidos sem ônus adicionais à Contratante durante a vigência contratual pelo
período de manutenção predi va, preven va e corre va.

9.3.

Clima zação de Precisão
9.3.1.
Entende-se por Equipamento de Clima zação de Precisão, todo o conjunto formado por chassis, unidades evaporados,
condensadores, painel de comando eletroeletrônico, caixas de interligações, aterramento, cabos de força, comando e demais subcomponente que
compõem o Equipamento de Clima zação de Precisão;
9.3.2.
A CONTRATADA deverá manter o equipamento de Clima zação de Precisão em condições normais de funcionamento, executando
todos os serviços de manutenção predi va mensal, manutenção preven va trimestral e manutenção corre va sempre que necessários a garan r
em perfeitas condições de funcionamento em face de eventuais incidentes e problemas de temperatura e umidade, sem alterar as caracterís cas
técnicas dos mesmos, como também das instalações;
9.3.3.
Todos os consumíveis necessários para o bom funcionamento dos produtos, segundo as recomendações do Fabricante e boas
prá cas aplicáveis, deverão ser fornecidos sem ônus adicionais à Contratante durante a vigência contratual pelo período de manutenção predi va,
preven va e corre va.

9.4.
A demanda consiste basicamente na contratação dos seguintes itens especiﬁcados de suporte para o Grupo Motor Gerador, No-Break e
Clima zação de Precisão:
9.4.1.

Manutenção Predi va
9.4.1.1.
A manutenção Predi va compreenderá uma visita de periodicidade mensal, fornecimento e subs tuição de peças por tempo
de uso ou com indício de futura falha, parametrizações, testes e simulações de funcionamento sem carga elétrica e com carga elétrica, com
as devidas anotações de eventos, de acordo com check list emi do pelo fabricante ou contratado, quando não exis r versão emi da pelo
fabricante, e ambos aprovados pela Contratante. Essa manutenção caracteriza-se pela medição e análise de variáveis da máquina com
levantamento de logs, que possam prognos car uma eventual falha. Com isso, a equipe de manutenção pode se programar para a
intervenção e aquisição de peças (custo da manutenção), evitando paradas desnecessárias da linha de produção (custo da
indisponibilidade). Por ser uma manutenção de acompanhamento, a predi va exige uma mão-de-obra mais qualiﬁcada para o trabalho e
alguns aparelhos ou instrumentos de medição.

9.4.2.

Manutenção Preven va
9.4.2.1.
A manutenção Preven va deverá ser executada trimestralmente, semestralmente e anualmente, dependendo do po de
equipamento, geralmente com o sistema desligado, e conforme cronograma a ser deﬁnido em conjunto com o gestor do contrato e equipe
técnica da Contratante. Essa manutenção é muito abrangente e deve signiﬁcar um conjunto de ações que visam prevenir a quebra. A
manutenção preven va está baseada em intervenções periódicas geralmente programadas segundo a frequência deﬁnida pelos fabricantes
dos equipamentos. É importante ressaltar que esta manutenção possui alguns pontos a serem considerados. O primeiro é o fato de que a
troca de um item por tempo de uso apenas pode ser considerada naqueles que sofrem desgaste. Outro ponto, mesmo nos itens que sofrem
desgaste, é a imprevisibilidade, ou seja, o ritmo de desgaste pode não ser uniforme e está sujeito a muitas variáveis. Da mesma forma que é
possível trocar uma peça ainda com muito tempo de vida, pode ocorrer falha antes do tempo previsto.

9.4.3.

Manutenção Corre va
9.4.3.1.
A Manutenção Corre va compreenderá toda mão de obra, quantas forem necessárias, para atendimento técnico de correção
de defeitos com inclusão de peças, de forma ininterrupta, ou seja, 24 (vinte e quatro) horas, 07 (sete) dias por semana, 365 (trezentos e
sessenta e cinco) dias ao ano, inclusive nos sábados, domingos e feriados, obedecido os prazos determinados deste termo, sem que isso
implique em quaisquer custos adicionais à Contratante. Essa manutenção é efetuada após a ocorrência de uma pane des nada a recolocar
um item em condições de executar uma função requerida. Normalmente, executados sob demanda, des nados a recolocar os
equipamentos em plenas condições de funcionamento e desempenho após a ocorrência de defeitos imprevisíveis e repen nos,
compreendendo a subs tuição de peças e execução de serviços necessários. Embora possa parecer ausência de uma polí ca de
manutenção, a manutenção corre va é uma alterna va onde o trabalho é imprevisível e, portanto, não há um plano capaz de equacionar
seus custos.

9.4.4.

Relatório da Manutenção Predi va, Manutenção Preven va e Manutenção Corre va
9.4.4.1.
Cabe ao contratado enviar relatórios, assinados pelos respec vos engenheiros responsáveis e devidamente qualiﬁcados para
esse ﬁm, informando as operações realizadas durante a execução das manutenções, incluindo diagnós cos e sugestões de serviços futuros.

9.4.5.

Fornecimento de Peças e Componentes
9.4.5.1.
O serviço de Fornecimento de Peças e componentes compreende a disponibilização dos itens essenciais para garan r o
funcionamento adequado das soluções de grupo-gerador, no-break e clima zação de precisão. As peças com desgastes prematuros,
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iden ﬁcadas pela manutenção predi va ou preven va, que possam comprometer o funcionamento adequado, serão subs tuídas de forma
antecipada. As peças subs tuídas nas manutenções corre vas, preven vas e predi vas serão fornecidas pela Contratada sem ônus adicional
à Contratante.
9.4.6.

Suporte Técnico Presencial
9.4.6.1.
Os serviços de Suporte Técnico Presenciais são as visitas realizadas pela empresa contratada para prestação dos Serviços de
Acompanhamento Técnico com o obje vo de auxiliar e dar orientações técnicas de forma a veriﬁcar o cuidado que está sendo tomado com
os equipamentos na sua u lização e como melhor conservá-los. O intuito desse Suporte Técnico é dirimir as diﬁculdades e resistências
iniciais e garan r a adoção e sucesso na u lização de polí cas de manobras e desligamentos destes Equipamentos e Componentes
Acessórios, mesmo que essa intervenção não esteja no escopo do cronograma anual das manutenções. Aqui se inclui o manuseio e
assistência a plataforma de so ware de supervisão e gerenciamento dos Data Centers – DCIM.

9.4.7.

Serviços de Transferência de Tecnologia
9.4.7.1.
Este serviço deverá disponibilizar sistema de Capacitação e Treinamento para os Equipamentos e Soluções descritas nesta
contratação por demanda e interesse da contratada para também capacitar novos funcionários que passem a trabalhar nessa área. O
obje vo é diminuir os riscos em eventuais necessidades de operacionalização ou manobra dos equipamentos aqui descritos por parte da
Contratante, resultando também em economia de gastos ao dispensar a contratada de tarefas simples.

10.

PRAZOS DE ATENDIMENTO E RESOLUÇÃO DE CHAMADOS

10.1.
Esta etapa compreende os acordos de níveis de serviços para a manutenção preven va e corre va dos subsistemas objetos desse termo
de referência, realizada nos dias e horários que for preciso, a depender da necessidade, solicitação e disponibilidade da Contratante. Todos horários e
intervenções devem ser previamente combinados com a equipe técnica da Contratante.
10.2.
A contratada deverá disponibilizar para a contratante o acesso ao seu “Centro de Atendimento Técnico”, por meio da Rede Internet
(Web), além de disponibilizar número de telefone para ligação com custo local originada de Brasília/DF, ou outro canal de comunicação, desde que
aprovado pela contratante em tempo integral (24 horas por dia X 7 dias por semana).
10.3.
A periodicidade das manutenções preven va terá frequência mensal, sendo expedida ordem de serviço para cada subsistema durante a
vigência do contrato de acordo com cada Lote, ou seja, Grupo Gerador, Grupo No-break e Equipamento de Clima zação de Precisão;
10.4.
A periodicidade das manutenções corre va terá frequência eventual e de acordo com o nível de cri cidade dos chamados, onde os
níveis de atendimento consistem em:

Severidade

Tempo para o
primeiro
atendimento

Tempo para
resposta de
diagnós co

Tempo para
restabelecimento
do sistema

Tempo para
solução deﬁni va
do problema

Emergencial

Até 15 minutos

Até 30 minutos

Até 45 minutos

Até 2 dias corridos

Alta Prioridade

Até 30 minutos

Até 1 hora

Até 2 horas

Até 5 dias corridos

Média Prioridade

Até 1 hora

Até 4 horas

Até 24 horas

Até 7 dias corridos

Consulta

Até 4 horas

Até 5 dias

10.5.
Quaisquer defeitos que venham a ser apresentados de forma intermitente ou deﬁni va após a manutenção corre va, a Contratada
deverá remover e subs tuir os componentes daniﬁcados de acordo com o tempo para solução deﬁni va do problema;
10.6.
O tempo para restabelecimento do subsistema pode consiste em uma solução deﬁni va ou em uma solução de contorno como exemplo:
Em uma indisponibilidade do grupo gerador, a contratada deverá prever a locação de um grupo gerador com capacidade equivalente para alimentar o
Data Center até que a solução deﬁni va seja implementada;
10.7.

A classiﬁcação do nível de cri cidade dos chamados é a descrita abaixo:

Cri cidade

Descrição do Problema

Emergencial

São consideradas como “Emergência” todas as falhas cujas consequências tenham impactos sobre o
serviço e/ou recursos de manutenção que exigem ação corretiva imediata (independente da hora do dia ou
do dia da semana).
Exemplos: Perda completa de alimentação elétrica; paralisação total de refrigeração.

Alta

Situações que podem configurar uma severidade emergencial. São situações potenciais e exigem atenção
imediata. São situações potenciais que precedem, em sua maioria, uma situação que pode ser classificada
num segundo momento como severidade emergencial.
Exemplos: Perda de redundância ou situação de funcionamento parcial que pode levar a interrupção de
serviços; perda de gerência; paralisação ou intermitência de serviços de switches de borda ou acesso.

Média

Problemas que não prejudicam significativamente o funcionamento dos sistemas / serviços. São
problemas graves ou perturbações que afetam uma área específica de determinada funcionalidade.
Exemplos: Restart Small, degradação de performance, perda de funcionalidades, sistema de gerência com
funcionalidade limitada.

Consulta

Consulta geral e problemas secundários que têm um efeito pequeno na funcionalidade do produto.
Exemplos: Falhas de documentação; falhas no projeto e questionamentos operacionais.

11.

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE COMPONENTES DIVERSOS

11.1.

A CONTRATADA deverá executar os serviços de acordo com as descrições técnicas con das neste documento.

11.2.
A execução dos serviços deverá ser no Datacenter do Detran/DF, situada no seguinte endereço: Diretoria de Tecnologia da Informação e
Comunicação (Dirtec), SGON Quadra 5 lote 23 nº 795 Bloco C (Arquivo Público do Distrito Federal) – CEP: 70.610-650 – Brasília – DF.
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11.3.
É de responsabilidade da Contratada o transporte, a entrega, a instalação e a conﬁguração dos equipamentos no ambiente designado
pela Contratante.
11.4.
A execução dos serviços será acompanhada por técnicos da Dirtec e por técnicos da CONTRATADA que efetuará os procedimentos de
manutenção nos equipamentos.
11.5.
Os serviços de manutenção predi va, preven va e corre va deverão ser executados em horário comercial, das 8h às 18h. Em caso de
incidentes ou necessidades jus ﬁcadas previamente, os serviços poderão ser executados fora do horário comercial com autorização do Detran/DF.
11.6.
A CONTRATADA deverá comprovar que os responsáveis pela execução dos serviços de manutenção predi va, preven va e corre va
deverão ser legalmente habilitados, treinados e autorizados, conforme estabelecido no item 10.8 da Norma Regulamentadora Nº 10 da Segurança em
Instalações e Serviços de Eletricidade – NR10, comprovado através do Cer ﬁcado de Treinamento, ministrados por en dades e/ou proﬁssionais
devidamente reconhecidos pelo Ministério do Trabalho.
11.7.
mensal.

Caso a CONTRATADA não obedecer ao requisito estabelecido no parágrafo anterior, será aplicado glosa de 20% (vinte por cento) no valor

11.8.
Em casos de descumprimento do exposto acima de, no mínimo, 3 (três) vezes em um período de 12 (doze) meses, podendo ser seguido
ou não, ﬁca ao critério do Detran/DF rescindir o contrato e convocar o próximo licitante remanescente no pregão.
12.

DA VISTORIA

12.1.
As empresas interessadas poderão fazer uma visita técnica no local, antes da apresentação das propostas, a ﬁm de tomar conhecimento
sobre a extensão dos serviços a serem executados, das diﬁculdades que poderão surgir no decorrer da
execução, bem como se cien ﬁcarem de todos os detalhes necessários à perfeita execução dos serviços, em consonância com o entendimento do
Tribunal de Contas do Distrito Federal (Decisões 1.443/2011, 3.119/2011 e 4.117/2011 do TCDF).
12.2.
A proponente deverá apresentar, juntamente com os documentos da proposta, Declaração de Vistoria realizada (Anexo II) ou Declaração
de que se abstém da visita técnica (Anexo III) e conhece todos os detalhes técnicos em relação ao local de execução do objeto.
12.3.

A vistoria deverá ocorrer dentro das seguintes condições:

12.3.1.
A vistoria deverá ser agendada na Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação do Detran/DF, localizada no SGON Quadra
05 Lote 23 n° 795 Bloco C Sala 105, CEP: 70.610-650 - Brasília-DF por meio do telefone: (61) 3905-8343, de segunda a sexta-feira, no horário de
09h às 15h;
12.3.2.
12.3.3.

A vistoria deverá ser realizada em até 1 (um) dia ú l antes da data prevista para abertura do procedimento licitatório;
O custo da vistoria é por conta e risco da Proponente, incluindo seus deslocamentos em veículo próprio aos locais vistoriados.

13.

DO SUPORTE

0.1.

CHAMADO TÉCNICO
13.0.1.
A Contratada deverá disponibilizar suporte técnico remoto e presencial, compreendendo a vidades de manutenção predi va,
preven va e corre va dos serviços conforme descrito no presente Termo de Referência.
13.0.2.
A solicitação de manutenção nos equipamentos, deverá estar disponível por meio de números de telefone, inclusive do po 0800,
com atendimento 24 (vinte e quatro) horas, 07 (sete) dias por semana para cobrir os atendimentos emergenciais, com possibilidade de
acompanhamento por meio de um Portal WEB especíﬁco para esse ﬁm, além de e-mails de contato para a passagem das Ordens de Serviço .
13.0.3.
No caso de uso de Portal o mesmo deverá ter uma interface para o acesso independente dos equipamentos ou tecnologias
empregadas para a prestação dos serviços.
13.0.4.

A contratada deverá dar suporte a chamados referentes à recuperação de falhas emergenciais a ﬁm de cumprir os SLA.

13.0.5.
A abertura do chamado deverá ser realizada pela equipe técnica da contratante, imediatamente após a constatação de defeito ou
falha em qualquer elemento do grupo motor gerador, no-break e clima zação de precisão que for detectada.
13.0.6.

As informações básicas nos chamados, que forem abertos, deverão conter:

13.0.6.1.

Data e Hora da Abertura

13.0.6.2.

Nível de cri cidade

13.0.6.3.

Localidade

13.0.6.4.

Responsável pela abertura (contratante)

13.0.6.5.

Contato no Detran/DF

13.0.6.6.

Descrição do Problema

13.0.6.7.

Iden ﬁcação dos equipamentos por número de série do fabricante

13.0.7.
Os chamados técnicos só poderão ser considerados como atendidos, após contato com técnico do Detran/DF, que deverá atestar o
restabelecimento dos serviços.
14.

DA GARANTIA DOS SERVIÇOS

14.1.
A garan a da prestação dos serviços realizados deverá ser de 30 (trinta) dias contados da execução dos mesmos com a emissão dos
relatórios comprobatórios e do fornecimento de peças de reposição de 90 (noventa) dias após a troca também com a emissão do relatório per nente.
De maneira que se o problema em algum componente do grupo motor gerador, no-break e clima zação de precisão voltar a ocorrer nesse mesmo
elemento, a garan a deverá prover nova correção sem ônus para a Contratante.
15.

ELEMENTOS PARA GESTÃO DO CONTRATO

15.1.

Papéis e Responsabilidades

15.1.1.

O Gestor/Executor será responsável por:

15.1.1.1.

Supervisionar a execução e implantação dos produtos objetos das Ordens de Serviços;

15.1.1.2.

Checar e aprovar os relatórios de serviços encaminhados pela CONTRATADA;

15.1.1.3.

Analisar a qualidade dos serviços realizados pela CONTRATADA;
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15.1.1.4.

Propor aplicação de sanções à CONTRATADA e glosas;

15.1.1.5.

No caso de proposta de glosa, anexar os documentos comprobatórios do não atendimento às exigências.

15.1.2.

A Área Administra va, além das obrigações imputadas legalmente, será responsável por:

15.1.2.1.
Permi r o acesso dos representantes e dos recursos técnicos da CONTRATADA ao local de prestação dos serviços, desde que
devidamente iden ﬁcados e respeitadas as normas que disciplinam a segurança do patrimônio, das pessoas e das informações;
15.1.2.2.

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

15.1.2.3.
Proporcionar os espaços sicos, instalações, equipamentos e meios materiais necessários ao desempenho das a vidades
técnicas exigidas neste instrumento;
15.1.2.4.
Fiscalizar, com apoio da área técnica, o cumprimento, por parte da CONTRATADA, das exigências legais e de eﬁciência,
eﬁcácia, efe vidade e economicidade do contrato.
15.1.3.

O Gestor do contrato será responsável por:

15.1.3.1.
Acompanhar e ﬁscalizar a execução dos serviços e anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução, sob os aspectos quan ta vos e qualita vos, comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corre vas por
parte da CONTRATADA;
15.1.3.2.
Encaminhar a documentação comprobatória de descumprimento contratual, sanções ou multas administra vas para os
setores responsáveis e solicitar providências;
15.1.3.3.

Analisar os recursos emi dos pela CONTRATADA contra a aplicação das sanções;

15.1.3.4.

Atestar a nota de cobrança encaminhada pela CONTRATADA e encaminhá-la à área administra va para providências;

15.1.3.5.

No caso de proposta de sanções, deverão ser anexados os documentos comprobatórios do não atendimento às exigências;

15.1.3.6.

As aplicações das glosas previstas não subs tuirão as penalizações administra vas;

15.1.3.7.
Exigir da CONTRATADA, sempre que necessário, a apresentação de documentos que comprovem a validação e manutenção
de todas as condições de habilitação e qualiﬁcação previstas no ato convocatório.
15.2.

Preposto

15.2.1.
A CONTRATADA deverá designar um responsável, doravante denominado de Preposto, e indicar um subs tuto, que deverá assumir,
pessoal e diretamente, a gestão administra va do contrato e representar a CONTRATADA durante a execução do contrato de prestação de serviços.
15.2.2.
O Preposto ou seu subs tuto deverá estar disponível nas dependências da CONTRATANTE, nos dias úteis, em horário de expediente,
se solicitado. Ele é o responsável por:
15.2.2.1.

Assegurar que as determinações da CONTRATANTE sejam disseminadas na CONTRATADA;

15.2.2.2.

Representar formalmente a CONTRATADA durante o prazo de execução do contrato;

15.2.2.3.
Acompanhar a execução do contrato e atuar como interlocutor principal junto à CONTRATANTE, incumbido de receber,
diligenciar, encaminhar e responder as principais questões técnicas, legais e administra vas referentes ao andamento contratual;
15.2.2.4.

Informar à CONTRATANTE sobre problemas de quaisquer naturezas que possam impedir o bom andamento dos serviços;

15.2.2.5.

Executar os procedimentos administra vos referentes aos recursos alocados para execução dos serviços contratados.

15.2.3.
O Preposto deverá ser indicado no ato da assinatura do contrato. Esse proﬁssional estará responsável pela gestão dos aspectos
administra vos, legais e técnicos do contrato, relacionando-se diretamente com o Gestor do Contrato.
15.3.
Imediatamente após a assinatura do contrato, o Gestor do Contrato no Detran/DF convocará o Preposto da CONTRATADA para a reunião
de abertura do contrato, ou reunião inicial, na qual serão tratados os seguintes assuntos:
15.3.1.
Assinatura do Termo de Compromisso de Manutenção de Sigilo do Detran/DF e o Termo de Ciência, conforme os modelos do Anexo
IV – e Anexo V –;
15.3.2.

Esclarecimentos sobre a forma de comunicação a ser adotada entre a Autarquia e a CONTRATADA;

15.3.3.
Esclarecimentos relacionados ao funcionamento do Detran/DF, tais como: horário de trabalho, local disponível para a equipe da
CONTRATADA, regimento interno do Órgão, forma de acesso dos colaboradores da CONTRATADA às dependências do Detran/DF e demais
informações per nentes;
15.3.4.
15.3.5.
15.4.

Data de início das a vidades do contrato;
Demais assuntos relevantes para o início do contrato pela CONTRATADA;
A reunião será registrada em ata, documento que deverá ser assinado por todos os presentes e que passará a integrar o contrato.

15.5.
Toda a comunicação relacionada aos aspectos administra vos e legais do contrato será formalizada via o cio e encaminhada ao Preposto
designado pela CONTRATADA, enquanto a comunicação relacionada os aspectos técnicos do contrato será formalizada em registros próprios.
15.6.
15.6.1.

Deveres e Responsabilidades da Contratante
Designar comissão de servidores, para acompanhar e ﬁscalizar a execução dos serviços contratados;

15.6.2.
Estabelecer normas e procedimentos de acesso dos empregados da CONTRATADA às suas instalações para a execução de serviços
de montagem, instalação e conﬁguração dos equipamentos;
15.6.3.
Informar à empresa CONTRATADA de atos que possam interferir direta ou indiretamente nos serviços de montagem, instalação e
conﬁguração dos equipamentos;
15.6.4.

Comunicar formalmente qualquer anormalidade ocorrida na execução do objeto adquirido;

15.6.5.
Responsabilizar-se pelos pagamentos do objeto adquirido e pelos serviços prestados pela CONTRATADA, nos prazos e condições
estabelecidos no contrato;
15.6.6.

Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da empresa CONTRATADA;

15.6.7.

Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto adquirido e os serviços prestados em desacordo com o contrato;
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15.6.8.
Permi r o acesso dos proﬁssionais da CONTRATADA às instalações onde serão executados os serviços de montagem, instalação e
conﬁguração dos equipamentos, independentemente de permissão prévia, desde que estejam devidamente credenciados, portando crachá de
iden ﬁcação e exclusivamente para execução dos serviços;
15.6.9.
Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA com relação à execução dos serviços
de montagem, instalação e conﬁguração dos equipamentos;
15.6.10.
Disponibilizar o local e os meios materiais necessários para execução dos serviços de montagem, instalação e conﬁguração dos
equipamentos;
15.6.11.
Efetuar o pagamento à CONTRATADA, a vista da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada, devendo estar de acordo com o Termo
de Recebimento Deﬁni vo previamente emi do e aprovado;
15.6.12.
Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA desempenhe a entrega do objeto contratado e seus serviços dentro das
normas/regras contratuais;
15.6.13.

Coordenar e monitorar as ações per nentes ao desenvolvimento das a vidades executados pelos técnicos da CONTRATADA;

15.6.14.
Deﬁnir mecanismos de gerenciamento e controle das a vidades desenvolvidas pela CONTRATADA, assim como avaliar a execução
das a vidades em andamento a serem desenvolvidas rela vas aos serviços de montagem, instalação e conﬁguração dos equipamentos;
15.6.15.
Acompanhar e ﬁscalizar a execução do contrato, através de servidor e/ou comissão especialmente designada, que anotará em
registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução contratual; e
15.6.16.
15.7.

Informar a CONTRATADA a eventual alteração de endereço para prestação dos serviços de garan a e suporte técnico.
Deveres e Responsabilidades da Contratada

15.7.1.
Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou as supressões que se ﬁzerem no objeto contratual, de acordo com Lei
8.666/93, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado, man das as mesmas condições es puladas no presente Termo de Referência,
sem que caiba à CONTRATADA qualquer reclamação;
15.7.2.

É facultada a supressão além dos limites acima estabelecidos mediante acordo entre as partes;

15.7.3.

U lizar exclusivamente pessoal habilitado à prestação dos serviços para os quais se obrigou;

15.7.4.

Manter os seus empregados e prepostos iden ﬁcados por crachá;

15.7.5.

Comunicar ao Detran/DF qualquer anormalidade e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

15.7.6.
Disponibilizar e manter, a par r da assinatura do contrato, um Preposto responsável por acompanhar a execução do contrato e
atuar como interlocutor principal junto à CONTRATANTE, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e responder as questões legais e
administra vas referentes ao andamento contratual;
15.7.7.
Reconhecer os meios escritos de comunicação como cartas, o cios, relatórios, atas de reunião, formulários e modelos aceitos pelas
partes, e as comunicações efetuadas por e-mail corpora vo das partes;
15.7.8.
Nos casos excepcionais em que a CONTRATADA não consiga executar o(s) Chamado(s) e/ou Ordem(s) de Serviço(s) conforme as
condições demandadas, seja por mo vos de dependência de outra ação do próprio Detran/DF ou por mo vos de força maior, deverá a
CONTRATADA comunicar ao Fiscal do Contrato e/ou Gestor do Contrato por escrito e com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis, jus ﬁcando
os fatos e mo vos que impedirão o atendimento da demanda. O Fiscal e/ou Gestor deverá analisar o documento e emi r parecer com a aceitação
ou não da jus ﬁca va ou até mesmo com a proposta de solução do impedimento;
15.7.9.

Manter consistentes e atualizados todos os artefatos produzidos e/ou alterados durante a execução do Contrato;

15.7.10.

Garan r que todas as entregas efetuadas estejam compa veis e totalmente aderentes aos produtos u lizados pelo Detran/DF;

15.7.11.
Manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualiﬁcação exigidas e necessárias para que todos os
serviços sejam realizados com u lização eﬁciente dos recursos disponíveis;
15.7.12.
Prestar os serviços no local e horário deﬁnido pelo Detran/DF, com proﬁssionais adequadamente capacitados, ou seja, com o
conhecimento e experiência compa veis com os serviços de montagem, instalação e conﬁguração dos equipamentos;
15.7.13.
A Contratada deverá sempre fazer uso de peças originais e de primeiro uso, tanto para peças de menor valor agregado quanto de
maior valor agregado e todas as peças subs tuídas devem apresentar nota ﬁscal de compra junto ao fabricante de forma a comprovar que as
peças são originais e de primeiro uso;
15.7.14.
Subs tuir, dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis e sem ônus adicionais para o Detran-DF, qualquer material ou componente que não
se enquadre nas especiﬁcações técnicas adotadas pelo Órgão ou que apresente defeito e imperfeição apontada pelos responsáveis
pela ﬁscalização do Contrato;
15.7.15.

Orientar seus proﬁssionais no sen do de:

15.7.15.1.
Preservar a integridade e guardar sigilo das informações de que fazem uso, bem como zelar e proteger os respec vos
recursos de processamento de informações;
15.7.15.2.

Cumprir as normas de segurança, sob pena de incorrer nas sanções disciplinares e legais cabíveis;

15.7.15.3.

Manter o caráter sigiloso da senha de acesso aos recursos e sistemas do Detran/DF;

15.7.15.4.
Não compar lhar, sob qualquer forma, informações conﬁdenciais com outros que não tenham a devida autorização de acesso
previamente formalizada pelo Detran/DF;
15.7.15.5.
Responder por todo e qualquer acesso aos recursos de informá ca e dados das unidades do Detran/DF, bem como pelos
efeitos desses acessos efe vados através do seu código de iden ﬁcação ou outro atributo para esse ﬁm u lizado;
15.7.15.6.
Respeitar a proibição de não usar, inspecionar, copiar ou armazenar programas de computador ou qualquer outro material,
em violação da lei de direitos autorais (copyright);
15.7.15.7.
Acatar as orientações do Detran/DF, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita ﬁscalização, prestando os esclarecimentos
solicitados e atendendo às reclamações formuladas;
15.7.16.

Subs tuir imediatamente o proﬁssional que seja considerado inapto para os serviços, seja por incapacidade técnica, a tude
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inconveniente ou falta de urbanidade ou que venha a transgredir as normas disciplinares do Detran/DF.
15.7.17.
A CONTRATADA deve disponibilizar, caso solicitado pela CONTRATANTE, todo o material permanente, necessário aos seus
empregados, para a realização dos serviços (mesa, cadeira, computadores, notebook);
15.7.18.
órgão;

O material de escritório (mesa, cadeira) tem que ser no padrão do órgão e os equipamentos de TI compa vel com a estrutura do

15.7.19.
Assumir a responsabilidade por todos os encargos ﬁscais, previdenciários e obrigações previstas na legislação social e trabalhista em
vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria;
15.7.20.
Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação especíﬁca de acidentes do trabalho,
quando forem ví mas os proﬁssionais no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido nas dependências do
Detran/DF;
15.7.21.

Acatar e obedecer às normas de u lização e segurança das dependências do Detran/DF;

15.7.22.
Reportar ao responsável pelo acompanhamento da execução dos serviços, quaisquer anormalidades, erros e irregularidades que
impeçam o desenvolvimento dos serviços contratados;
15.7.23.
Manter os seus proﬁssionais informados quanto às normas disciplinares do Detran/DF, exigindo sua ﬁel observância, especialmente
quanto à u lização e segurança das instalações;
15.7.24.
Manter os seus proﬁssionais convenientemente trajados e iden ﬁcados por crachás em local visível, onde esteja claramente
indicado estarem a serviço do Detran/DF;
15.7.25.
Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Detran/DF ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo quando da
execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à ﬁscalização ou o acompanhamento pelo Detran/DF;
15.7.26.
Contrato;

Indenizar os prejuízos e reparar os danos causados ao Detran/DF e a terceiros por seus proﬁssionais na execução do presente

15.7.27.

Comunicar por escrito qualquer anormalidade, prestando ao Detran/DF os esclarecimentos julgados necessários;

15.7.28.
Elaborar os relatórios de acompanhamento de execução e ﬁnais de conclusão de serviços de montagem, instalação e conﬁguração
dos equipamentos;
15.7.29.
A CONTRATADA deverá submeter-se à Polí ca de Segurança da Informação e Comunicações do Detran/DF e abster-se de veicular
publicidade ou qualquer outra informação acerta das a vidades desempenhadas, sem prévia autorização desta Autarquia. A CONTRATADA
assumirá a responsabilidade sobre todos os possíveis danos sicos e/ou materiais causados ao órgão ou a terceiros advindos de imperícia,
negligência, imprudência ou desrespeito às normas de segurança;
15.7.30.
As informações levantadas pela CONTRATADA nos processos de Segurança da Informação e Comunicações deverão ser atualizadas
na ferramenta de Gerenciamento de Riscos, atualmente em uso pelo Detran/DF;
15.7.31.
A contratada ﬁca obrigada a respeitar os termos es pulados no Decreto nº 38.365, publicado no Diário Oﬁcial do Distrito Federal nº
143, de 27 de julho de 2017, que regulamenta a Lei nº 5.448, de 12 de janeiro de 2015, que proíbe conteúdo discriminatório contra a mulher;
15.7.32.
Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quan ta vos de sua proposta, inclusive quanto aos
custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja
sa sfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993;
15.7.33.
Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que pra cada por seus técnicos durante a execução do
contrato, ainda que no recinto do Detran/DF;
15.7.34.
A Contratada deverá encaminhar para a base de conhecimento da Contratante todas as conﬁgurações e parametrizações
necessárias ao ambiente da Detran/DF após cada modiﬁcação realizada em virtude dos atendimentos de suporte técnico;
15.7.35.
A Contratada deverá par cipar de reuniões com os técnicos da empresa que vier a subs tuí-la, para explanar sobre a solução e o
ambiente da Detran/DF;
15.7.36.

Não será aceito o consórcio de empresas para prestação dos serviços.

16.

DO CONTRATO

16.1.

Será selecionada apenas uma empresa para a execução dos serviços almejados pelo Detran-DF nesta contratação.

17.

DA ESTIMATIVA DE PREÇOS

17.1.

O valor para a contratação do objeto deste Termo de Referência será apurado após o preenchimento da tabela abaixo:
Contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção predi va, preven va e corre va, de
suporte técnico presencial, de transferência de tecnologia, de supervisão e monitoração remota dos
disposi vos visuais e sensoriais e de reposição de peças, de materiais e de insumos, para atendimento a
todos os equipamentos do Grupo Motor Gerador, No-break e Clima zação de Precisão do Departamento de
Trânsito do Distrito Federal - DETRAN/DF.
LOTE

ÚNICO

ITEM

SUBSISTEMA

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

Grupo Motor Gerador,
conforme descrito no item 8.1

01

R$ 8.458,50

R$ 8.458,50

2

Grupo No-Break, conforme
descrito no item 8.1

02

R$ 3.666,68

R$ 7.333.37

3

Clima zação, conforme
descrito no item 8.1

04

R$ 3.018,75

R$ 12.075,00
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CUSTO TOTAL MENSAL
CUSTO TOTAL DO CONTRATO

R$ 27.866,87
R$ 334.402,40

17.2.
Os serviços de manutenção preven va, corre va e predi va do Grupo motor Gerador, No-break e clima zação de precisão são serviços
que trabalham em conjunto. Separar esses serviços entre empresas dis ntas, elevaria o custo e causaria um prejuízo desnecessário para o erário, pois
necessitariam de 3 (três) equipes para cada um dos serviços contratados. Destarte, foi escolhido o lote único pois um serviço complementa o outro e
pensando, primeiramente, na res pública. Com isso, a união dos 3 (três) serviços trará economicidade para a Administração Pública.
18.

DO PAGAMENTO

18.1.
A empresa a ser contratada deverá apresentar Declaração ou Atestado de Capacidade Técnico-Operacional, fornecido por pessoa jurídica
de direito público ou privado, que comprove que o licitante prestou ou tem prestado, sa sfatoriamente, serviços da mesma natureza;
18.2.
Ao ﬁnal de cada mês de execução, o executor do contrato deve apurar ou validar o valor a ser pago e compilar, entre outros, os relatórios
das execuções dos serviços, cer dões de regularidade, documentação ﬁscal, que juntamente com seu relatório de executor para ﬁns de
encaminhamento para a área ﬁnanceira presencialmente por meio de sistema eletrônico.
18.3.
Caso haja divergência nos valores constantes na nota ﬁscal e no relatório, serão considerados para ﬁns de pagamento os valores
especiﬁcados no relatório de controle ins tucional, a diferença será considerada glosa.
18.4.
O pagamento pelo serviço será efetuado à Contratada no mês subsequente aos serviços prestados, considerando o nível de serviço e
desde que o documento de cobrança esteja em perfeitas condições de liquidação e pagamento.
18.5.
O pagamento devido ao fornecedor será autorizado pela equipe de ﬁscalização do contrato assinado, mediante o Atesto da Nota Fiscal
correspondente.
18.6.
Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administração, a parcela devida será atualizada monetariamente, desde
o vencimento da obrigação até a data do efe vo pagamento de acordo com a variação “pro rata tempore” do IPCA, nos termos do art. 3º do Decreto nº
37.121/2016.
18.7.

O pagamento rela vo ao serviço dar-se-á em 12 (doze) parcelas mensais, pelo período de 1 (um) ano.

18.8.
O pagamento será realizado mediante entrega e aceite dos produtos/serviços especiﬁcados na ordem de serviço, através de conta
corrente em nome da contratada junto ao Banco de Brasília S/A.
18.9.

Não serão feitos pagamentos por entregas parciais.

18.10.

É vedado o pagamento antecipado.

18.11.

Para o cálculo do valor devido deve-se considerar:

18.11.1.

Valores a serem pagos pela(s) Ordem (ns) de Serviço (s);

18.11.2.

Descontos de Glosas a Serem Aplicados;

18.11.3.
O pagamento será realizado no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura pela
Contratada, desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação de pagamento;
18.11.4.
A entrega da Nota Fiscal deverá ser endereçada à Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (DIRTEC), localizada no SGO
Quadra 05, lote 23, Bloco C, CEP 70.610-650, Telefone (61) 3905-8343, e-mail dirtec@detran.df.gov.br.
18.12.
Nenhum pagamento será efetuado à Contratada 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);
18.13.

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

18.13.1.

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

18.13.2.
Se o valor da multa for superior ao valor devido pelo fornecimento do material/serviço, responderá o contratado pela sua diferença
a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;
18.13.3.
O Contratante descontará os valores correspondentes aos eventuais danos causados por prepostos ou técnicos da Contratada a
bens ou serviços do DETRAN-DF.
18.14.
As empresas com créditos de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serão feitos, exclusivamente,
mediante crédito em conta corrente, em nome do contratado junto ao Banco de Brasília S/A – BRB, ressalvadas as exceções do parágrafo único. Dessa
forma deverão indicar número da conta corrente e a agência do BRB, em cumprimento ao disposto no art. 6º, do Decreto nº 32.767 de 17 de fevereiro
de 2011.
19.

MODO DE DISPUTA

19.1.

De acordo com o Decreto nº 10.024/2019, art. 31, inciso II, o modo de disputa será ABERTO e FECHADO.

20.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

20.1.

As licitantes deverão apresentar a seguinte documentação complementar para ﬁns de qualiﬁcação técnica:

20.1.1.
Cer dão de Registro e Quitação expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, que comprove o registro, a
inscrição e a situação regular da empresa e do seu Responsável Técnico na en dade, no qual conste os nomes de seus Responsáveis Técnicos –
RT(s), para exercício de a vidades técnicas, nas áreas de, Engenharia Elétrica (Eletrotécnica e Eletrônica) (RES 218/73 ART 08 e ART 09) e
Engenharia Mecânica (RES 218/73 ART 12).
20.1.2.

Comprovação de vínculo proﬁssional de:

20.1.2.1.
1 (um) proﬁssional de nível superior na área de Engenharia Elétrica (arts. 08 e/ou 09 da Resolução nº 218/1973/CONFEA)
e/ou Engenharia Mecânica (art. 12 da Resolução nº 218/1973/CONFEA), ou equivalente (com extensão de atribuição devidamente
concedida e registrada pelo CREA, nos termos do ar go 10 da Resolução nº 1.010/2005/CONFEA), devidamente reconhecido e registrado no
CREA.
20.1.2.2.
Essa comprovação dar-se-á mediante a apresentação, no mínimo, de contrato de prestação de serviços, sem vínculo
trabalhista e regido pela legislação civil comum, com prazo mínimo de duração determinado, de modo a garan r a permanência do
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proﬁssional durante a execução dos serviços, admi da a sua subs tuição por proﬁssionais de experiência equivalente ou superior, desde
que aprovada pela Administração, nos termos do disposto no §10 do art. 30 da Lei 8.666/93.
20.1.3.
Apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnica Proﬁssional, devidamente registrado(s) no CREA fornecido(s) por pessoas jurídicas de
direito público ou privado, que não o próprio licitante, acompanhado(s) da(s) respec vas Cer dão(ões) de Acervo Técnico – CAT emi da(s) pelo
CREA, em nome do(s) RT(s) integrantes(s) do quadro permanente, no qual ﬁque comprovado:
I-

Que tenham ou estejam realizando serviços de manutenção e/ou instalação de Grupo Motor Gerador de 260 kVA.

II KW.

Que tenham ou estejam realizando serviços de manutenção e/ou instalação em equipamentos de clima zação de precisão de 10

III Que tenham ou estejam realizando serviços de manutenção e/ou instalação de UPS de até 48 KW. No Atestado deve constar ainda
as seguintes caracterís cas:
a)

Medições e análise termográﬁca em quadros elétricos, PDUs e transformadores.

20.1.3.1.
As cer dões devem comprovar que o(s) seu(s) Responsável(veis) Técnico(s) tenham executado serviços que atendam às
caracterís cas técnicas, de porte e de tecnologia que permitam estabelecer, por proximidade de caracterís cas funcionais, técnicas,
dimensionais e qualita vas, comparação com os serviços necessários à realização dos que compõem a contratação, em ediﬁcações públicas,
comerciais ou residenciais, similares ao objeto a ser licitado.
20.2.
Declaração de vistoria emi da pelo Detran de que a mesma, por meio do seu engenheiro credenciado, com extensão de atribuição
fornecida pelo CREA, obteve todas as informações técnicas necessárias ao desenvolvimento dos serviços a serem contratados, assim como das
condições de execução dos mesmos, tendo pleno conhecimento de eventuais diﬁculdades para a execução dos serviços, bem como de que possui
todas as informações necessárias para a formulação de sua proposta de preços.
21.

NORMAS E REQUISITOS TÉCNICOS

21.1.
Para a perfeita execução do contrato, a CONTRATADA deverá executar os serviços de manutenção dentro do estabelecido pela
CONTRATANTE, além de seguir o que determina as Normas Técnicas aplicáveis ao objeto deste termo, e em especial as citadas abaixo entre outras
aplicáveis conforme a natureza do serviço:
NBR NM 280:2011 – Condutores de cabos isoladas;
NBR 17240:2010 – Sistemas de detecção e alarme de incêndio – Projeto, instalação, comissionamento e manutenção de sistemas de detecção e
alarme de incêndio – Requisitos;
NBR 14565:2013 – Procedimento básico para elaboração de projetos de cabeamento de telecomunicações para rede interna estruturada;
NBR ISO IEC 17799:2005 – Código de Prática para Gestão da Segurança da Informação;
NBR 11515:2007 – Guia de práticas para segurança físicas relativas ao armazenamento de dados;
NBR 17505-1:2013 – Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis: Armazenagem em tanques estacionários;
ANSI/EIA/TIA-568B – Commercial Building Telecomunications Cabling Standard;
EIA/TIA 942-Telecomunications Infrastructure Standard for Data Centers;
EIA/TIA-569-A – Commercial Building Standard telecommunications Pethways and spaces;
EIA/TIA-607 – Commercial Building Grounding / Bonding requeriments;
NFPA – National Fire Protection Association (vol. 72 e 2001).
22.

ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

22.1.
Após a assinatura do Contrato ou emissão da Nota de Empenho, o Detran-DF designará formalmente, na forma do art. 67 da Lei
8.666/93, um ou mais servidores da Diretoria de Informá ca (DIRTEC) como ﬁscais e com autoridade para exercer toda e qualquer ação de orientação
geral, acompanhamento e ﬁscalização da execução dos serviços;
22.2.

Os ﬁscais deverão ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato;

22.3.
O representante do Detran/DF anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a prestação dos serviços
mencionados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;
22.4.
O órgão contratante deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir
para corrigir ou aplicar sanções quando veriﬁcar um viés con nuo de desconformidade da prestação do serviço à qualidade exigida.
22.5.
Os esclarecimentos solicitados pelos ﬁscais acerca dos serviços a serem executados deverão ser prestados imediatamente pela
Contratada, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que, com a autorização dos ﬁscais, poderão ser respondidos no
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. O não cumprimento do prazo es pulado neste item, salvo jus ﬁca vas aceitas pelos Fiscais, acarretará à
aplicação de multa correspondente à 0,30% do valor global do contrato, por ocorrência;
22.6.
É direito dos ﬁscais rejeitar quaisquer materiais ou componentes quando entender que se encontram fora das especiﬁcações técnicas
deﬁnidas na proposta da Contratada;
22.7.

Aos ﬁscais compete, dentre outras atribuições:

22.7.1.
Encaminhar à Administração o documento que relacione as ocorrências que impliquem em multas ou outras penalidades a serem
aplicadas à Contratada;
22.7.2.
Solicitar à Contratada e seus prepostos, ou obter da Administração, tempes vamente, todas as providências necessárias ao bom
andamento dos serviços;
22.7.3.

Acompanhar, avaliar e atestar os serviços a serem executados, indicando as ocorrências que inviabilizem o seu recebimento.
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22.8.
A ação dos ﬁscais não exclui nem reduz as responsabilidades da Contratada no que se refere ao cumprimento adequado de todas as suas
obrigações contratuais;
22.9.
As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos representantes deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo
hábil para a adoção das medidas convenientes;
22.10.
O Executor do Contrato deverá comunicar à autoridade superior, em tempo hábil e por escrito, as situações que impliquem atraso e
descumprimento de cláusulas contratuais, para adoção dos procedimentos necessários à aplicação das sanções contratuais cabíveis, resguardados os
princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como as situações que exijam alterações contratuais.
22.11.
O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela contratada, ensejará a aplicação de sanções administra vas,
previstas no Instrumento Convocatório e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos ar gos 77 e 87, da Lei
nº 8.666, de 1993.
22.12.

Cabe ao Executor do contrato observar o efe vo cumprimento do disposto no art. 13. da Lei Distrital nº 6.112/2018.

23.

DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO

23.1.
Para a prestação dos serviços será formalizado um Contrato Administra vo estabelecendo em suas cláusulas todas as condições,
garan as, obrigações e responsabilidades entre as partes, em conformidade com este Termo de Referência e da proposta de preços da licitante
vencedora, para cada um dos Itens do presente processo.
23.2.
O prazo de vigência do contrato decorrente deste será de 12 (doze) meses, contados a par r da data da sua assinatura, podendo, por
interesse das partes, ser prorrogado por igual período, limitado a sua duração a 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II, ar go 57, da Lei nº 8.666,
de 1993.
24.

DA GARANTIA CONTRATUAL

24.1.
A Contratada, no prazo de 10 (dez) dias corridos, após a assinatura do Termo de Contrato, prestará garan a no valor correspondente a
5% (cinco por cento) do valor do Contrato, podendo optar por qualquer das modalidades previstas no art. 56, da Lei n° 8.666, de 1993.
25.

DO REAJUSTE

25.1.
Será admi do o REAJUSTE do valor do contrato, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA apurado durante o
período, observada a periodicidade mínima de 12 (doze) meses, a contar da apresentação da proposta, conforme o Decreto nº 37.121/2016.
26.

DO CONSÓRCIO, DA SUBCONTRATAÇÃO E DA COTA RESERVADA

26.1.
A par cipação de consórcios não será admi da, uma vez que o objeto a ser adquirido é amplamente comercializado por diversas
empresas no mercado. Tal permissibilidade poderia causar dano à administração por frustrar o próprio caráter compe vo da disputa pelo menor
preço e pelas condicionantes técnicas de redundância, alta disponibilidade e total independência técnica entre os circuitos fornecidos;
26.2.
e lógica;

Quanto à subcontratação, esta apresenta inviabilidade técnica devido ao serviço em referência por exigir uma única infraestrutura sica

26.3.
Devido à inviabilidade técnica para subcontratação, não será aceito o fracionamento ou subcontratação de qualquer dos itens de serviço
a serem contratados neste processo, independente de quan dade ou po, uma vez que todos os serviços agregados nesta solução são
interdependentes e devem estar vinculados a uma única infraestrutura sica e lógica, sob pena de afetar a qualidade, disponibilidade e segurança,
trazendo prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado;
26.4.
Registre-se que o bene cio da subcontratação deve ser afastado sob uma das seguintes jus ﬁca vas dispostas no § 11, da Lei Distrital nº
4.611/2011:
II – quando for inviável, sob o aspecto técnico;
III – quando representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado, de forma devidamente jus ﬁcada.

26.5.
Urge ressaltar que, a divisibilidade do certame por itens corresponde a uma licitação e a um respec vo contrato, o que não garan ria
maior celeridade e eﬁciência às várias etapas procedimentais rela vas à licitação, a formalização e acompanhamento da execução do serviço, ao
controle dos atos processuais, com reﬂexos na economia processual e ﬁnanceira. E, ainda, não atenderia ao princípio da eﬁciência no sen do de
preservar a elevada necessidade de manter a qualidade e nível da execução e acompanhamento dos serviços;
26.6.

Luiz Rigolin ressalta que:
“... a subcontratação deve revelar-se, em princípio e antes de sua materialização, desejavelmente vantajosa para a Administração
contratante e o par cular contratado, ou no mínimo indiferente para a Administração com relação à contratação mesma, ou seja
'não pior' para o Poder Público que aquela contratação originária.”

26.7.
Em suma, conforme entendimento do Tribunal de Contas da União - TCU, uma vez admi da a subcontratação, esta somente pode
alcançar parte do objeto contratado. Inclusive, recentemente esse Tribunal proferiu julgamento no sen do de que a subcontratação integral do objeto
pactuado desnatura o certame licitatório e jus ﬁca a apenação do agente que a autorizou. Deste modo, entende-se que não há formas de divisão do
objeto que não seja subcontratar uma outra empresa para atuar no mesmo local e com mesmo objeto, o que contraria veemente os julgados do TCU;
26.8.
Por todo exposto, ﬁca afastada a possibilidade de subcontratação compulsória, em harmonia com as Decisões n° 2236/2016, 743/2016 e
2943/2010; TCU: Acordão nº 2763/2013- Plenário;
26.9.
Quanto à previsão do bene cio da Cota Reservada prevista na Lei Distrital nº 4.611/2011, que regulamenta no Distrito Federal o
tratamento favorecido, diferenciado e simpliﬁcado para microempresas de pequeno porte e microempreendedores individuais, esclarecemos que tal
proveito não se aplica à contratação almejada, deixando de contemplar item exclusivo, tendo em vista que a logís ca implícita a ser empregada
pressupõe necessidade de pessoa jurídica com capacidade robusta de insumos para sua execução, em especial no que diz respeito à logís ca dos
recursos a serem empregados e, ainda, por ser objeto de natureza indivisível.
27.

SANÇÕES ADMINISTRAVAS

27.1.
O descumprimento de qualquer exigência deste Termo de Referência implicará na aplicação das sanções descritas no Decreto Distrital nº
26.851, de 30 de maio de 2006 ou norma que vier a subs tuí-lo. Este Decreto regulamenta a aplicação de sanções administra vas previstas nas Leis
Federais nºs 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de Licitações e Contratos Administra vos), e 10.520, de 17 de julho de 2002 (Lei do Pregão).
28.

DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

28.1.
A Contratada deverá cumprir a Lei nº 12.349/2010 que dispõe sobre a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e 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
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7.746/2012, que regulamenta o art. 3º, da Lei no 8.666/1993 e o Decreto Distrital nº 39.103/2018;
28.2.
Considerando os riscos potenciais ao meio ambiente e a saúde pública ocasionados pela contratação, caberá à Contratada observar as
polí cas socioambientais, principalmente o correto descarte e o gerenciamento adequado de resíduos, no que tange à coleta, reu lização, reciclagem,
tratamento ou sua disposição ﬁnal, assumindo o compromisso de cumprir toda a legislação vigente.
28.3.
Não obstante, sem prejuízo do indica vo no presente Termo de Referência, a contratada deverá ainda respeitar a legislação e as Normas
Técnicas brasileiras – NBR publicadas pela ABNT sobre resíduos, bem como as normas do INMETRO.
29.

DISPOSIÇÕES GERAIS

29.1.
As disposições e especiﬁcações con das neste Termo de Referência serão parte integrante do Contrato, devendo ser observadas e
atendidas em sua plenitude. Na ocorrência de duplicidade de entendimento no texto deste Termo de Referência, as partes ajustarão as condições
preservando-se o equilíbrio econômico-ﬁnanceiro do contrato e os resultados esperados pela execução contratual.
30.

DOS ANEXOS

30.1.

São partes integrantes do presente Termo de Referência os seguintes Anexos:
Anexo I - Modelo de Proposta de Preços;
Anexo II - Modelo de Proposta de Preços - Ro nas;
Anexo III - Minuta de Termo de Vistoria
Anexo IV - Modelo de Termo de Compromisso de Manutenção de Sigilo; e
Anexo V - Termo de Ciência.

Brasília – DF, 16 de novembro de 2020

Elaborado por,
________________________________
Daniel Cardoso de Souza
CHEFE
Núcleo de Segurança de Infraestrutura

Aprovado por,

________________________________
Elaine Nogueira da Silva
ASSESSORA
Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação

________________________________
Fábio Jacinto Barreto de Souza
DIRETOR
Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação

31.

ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
(em papel mbrado da empresa)

Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção predi va, preven va, e corre va, de suporte técnico presencial, de
transferência de tecnologia, de supervisão e monitoração remota dos disposi vos visuais e sensoriais e de reposição de peças, de materiais e de
insumos, para atendimento a todos os equipamentos do Grupo Motor Gerador, No-break e Clima zação de Precisão do Departamento de Trânsito do
Distrito Federal - DETRAN/DF.
LOTE

ÚNICO

ITEM

SUBSISTEMA

QUANTIDADE

1

Grupo Motor Gerador,
conforme descrito no item 8.1

01

2

Grupo No-Break, conforme
descrito no item 8.1

02

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL
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Preço unitário por extenso:
Preço total por extenso:
Prazo de validade: (não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação)
Composição dos preços: Nos preços propostos acima estão incluídos todas as despesas, frete, tributos e demais encargos de qualquer natureza
incidentes sobre o objeto deste Pregão.
Esta empresa declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas no Edital e seus
Anexos.

(Local e data)

Nome da empresa
(Assinatura do Representante Legal e NOME COMPLETO)

32.

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS - ROTINAS

Abaixo estão as ro nas mínimas que devem ser executadas durante a vigência do contrato, as mesmas servem para auxilio na formulação das
propostas de preço e podem sofrer alterações durante a vigência do contrato com a inclusão ou exclusão de serviços conforme consta nesse Termo de
Referência.

1. MANUTENÇÃO PREDITIVA
I - GRUPO GERADOR
Manutenção Predi va (Frequência: 10/ano) - Esta etapa compreende os procedimentos para execução do Serviço para equipamentos Grupo
Motor Gerador (GMG). Ao todo serão 10 ocorrências ao ano. Estes serviços deverão ocorrer em períodos mensais, com exceção nos meses que
ocorrer a Manutenção Preven va. Ao todo serão 10 ocorrências ao ano
Inspeção dos instrumentos de medição

Inspeção nas chaves seccionadoras

Verificação das cargas das baterias

Limpeza dos geradores e painéis

Verificação do nível de água no radiador

Verificação da tensão das correias

Verificação do nível de óleo no cárter e no reverso redutor

Verificação do nível de solução nas baterias

Verificação do nível de combustível no tanque

Verificação da existência de vazamento de água, óleo ou combustível

Teste de funcionamento de geradores em vazio

Leitura dos painéis de controle no teste

Inspeção nos quadros de comando

Verificação da existência de ruídos anormais, elétricos ou mecânicos no teste

Limpeza da sala de máquinas e do equipamento

Verificação do estado das mangueiras de interligação

Verificação do funcionamento do sistema de pré-aquecimento

Teste dos leds de sinalização

Verificação da bomba auto

Limpeza dos terminais das baterias

Exame de óleo do cárter

Verificação do estado dos mancais

Verificação da pressão do óleo lubrificante

Teste do gerador com carga

Inspeção nas escovas e anéis de deslizamento

Completar o nível de solução eletrolítica nas baterias

Reaperto dos parafusos de fixação da base

Verificação do aperto dos parafusos nos cabeçotes com torquímetro

Verificação dos anéis coletores

Verificação do estado das escovas e coletores

Verificação do estado das pinturas

Limpeza do filtro de ar (sempre que necessário)

Limpeza do trocador de calor

Reaperto da tubulação do combustível

Verificação da instalação elétrica

Verificação e aferição do acoplamento

Aferição dos instrumentos de medição

Verificação das molas dos porta-escovas

Medição das resistências de isolamento

Limpeza dos anéis coletores e dos enrolamentos

Verificação do nível de alinhamento
Relatório Final
Relatório Gerencial e Anotação Técnica
II - NO-BREAK ou UPS
Manutenção Predi va (Frequência: 10/ano) - Esta etapa compreende os procedimentos/ro nas para Execução dos Serviços de Manutenção
Predi va para Equipamentos UPS modulares Hot-Swap, Baterias Hot-Swap, Painéis Elétricos do Sistema, Barramentos, dentre outros. Estes serviços
deverão ocorrer em períodos mensais, com exceção nos meses que ocorrer a Manutenção Preven va. Ao todo serão 10 ocorrências ao ano.
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Quadros Elétricos
Ler e anotar os instrumentos de medição, inclusive entradas para
processamento de dados, se houver

Verificar o aquecimento e funcionamento dos disjuntores e cabos de
alimentação

Verificar a existência de ruídos anormais, elétrico ou mecânicos, bem como
Medir a amperagem nos alimentadores em todas as saídas
cheiro de queimado, etc.
Medir o nível de isolamento dos alimentos

Verificar as condições gerais de segurança no funcionamento dos quadros
elétricos como um todo

Operar, ligar e desligar os quadros elétricos

Limpar externamente os quadros elétricos

Tomar nota de quaisquer anormalidades verificadas durante os serviços,
bem como efetuar as devidas correções necessárias

Inspecionar os isoladores e conexões de saída dos disjuntores, evitando,
assim, pontos de resistência elevada

Reapertar os parafusos de fixação das tomadas

Verificar a fixação dos barramentos e conexões

Efetuar a limpeza geral dos barramentos, conexões e disjuntores

Medir a resistência dos cabos de alimentação

Verificar a regulagem dos disjuntores

Medir a amperagem nos fios de alimentação dos quadros elétricos

Inspecionar os cabos de alimentação (estado de isolamento) para prevenir
aquecimento

Verificar o aspecto geral de toda a fiação

Inspecionar as ligações das carcaças dos quadros à terra

Lubrificar as dobradiças das portas

Verificar a resistência de aterramento, mantendo-a dentro dos limites
normalizados

Verificar o funcionamento das chaves dos armários

Efetuar o alinhamento dos contatos e movimentos livres

Reapertar os parafusos de fixação dos barramentos, conexões e ferragens

Se forem evidenciados sinais de corrosão ou desgaste nas partes metálicas
expostas, corrigir ou substituí-las

Efetuar testes de isolamento à corrente contínua

No-Break
Ler e anotar os diversos instrumentos do painel

Medir e anotar a temperatura ambiente

Efetuar teste de lâmpadas e LEDS

Verificar se o equipamento está em funcionamento normal, desligado ou em
“by-pass”, comunicando qualquer anormalidade à Fiscalização

Verificar se o exaustor de ar do no-break está funcionando corretamente
Barramentos
Controlar a amperagem nas diversas seções dos barramentos, corrigindo
sobrecargas e desbalanceamentos de corrente

Controlar as tensões terminais, corrigindo eventuais quedas de tensão

Abrir janelas de inspeção e reapertar conectores

Limpar contatos e aplicar WD-40

Inspecionar cofres, sobreaquecimento de contatos e vibrações

Limpar a blindagem dos barramentos com sopro de ar comprimido

Verificar e corrigir o aterramento

Medir o nível de isolamento

Combater a corrosão e retocar a pintura
Outros
Inspecionar, regular, ajustar, limpar e lubrificar, sempre que necessário e de
acordo com as normas e especificações técnicas, transformadores,
protetores contra surtos, disjuntores, tubos e caixas de passagem, entre
outros

Inspecionar, regular, ajustar, limpar e lubrificar, de acordo com as normas e
especificações técnicas, quaisquer outras peças, partes, componentes e
acessórios dos equipamentos e instalações objeto do Contrato que se façam
necessários

Informar à Fiscalização sobre más condições de iluminação e ventilação,
presença de objetos estranhos no local, bem como qualquer outra
anormalidade verificada, prontificando-se a corrigi-la, na medida do
possível

Executar testes de segurança, de acordo com a periodicidade recomendada
pela boa técnica e consoante à legislação e às normas pertinentes

Proceder à limpeza geral de todos os equipamentos e instalações, inclusive
varrição
Relatório Final
Relatório Gerencial e Anotação Técnica
III - SISTEMA DE AR CONDICIONADO
Manutenção Predi va (Frequência: 10/ano) - Esta etapa compreende os procedimentos/ro nas para Execução dos Serviços de Manutenção
Predi va para os Sistemas de Ar Condicionado. Estes serviços deverão ocorrer em períodos mensais, com exceção nos meses que ocorrer a
Manutenção Preven va. Ao todo serão 10 ocorrências ao ano.
Verificação de filtros de ar

Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão

Verificar e eliminar as frestas dos filtros

Verificar vazamentos de óleo, gás ou água

Verificar vibrações ou ruídos anormais no equipamento

Verificar tensões e correntes

Verificar LOGS de alarme

Atualização de software quando necessário

Efetuar limpeza nas condensadoras

Reapertar todos os terminais dos circuitos elétricos/eletrônicos
Relatório Final

Relatório Gerencial e Anotação Técnica
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2. MANUTENÇÃO PREVENTIVA
I - GRUPO MOTOR GERADOR
Manutenção Preven va (Frequência: 02/ano) - Esta etapa compreende os procedimentos para execução do Serviço para equipamentos Grupo
Motor Gerador (GMG). Ao todo serão 02 ocorrências ao ano.
Inclusão de todas as tarefas previstas para a manutenção predi va e os itens subsequentes.
Regulador de Velocidade
Realizar Medições e monitoramento dos níveis de sinais no circuito interno Verificar e monitorar Calibragem interna e externa de frequência, ganho e
do regulador
estabilidade
Verificar Conexões e Contatos Elétricos

Comportamento dinâmico com carga e sem carga no grupo gerador
Sensor de Sobrevelocidade

Realizar Medições no sinal Emitido pelo Sensor Magnético (pick – up) ou
Tacogerador

Ajuste na Faixa de Atuação de Sobrevelocidade do Motor

Conexões e contatos elétricos
Sensor de Freqüência e Tensão do Grupo (SFT -G)
Realizar Ajustes nas faixas de atuação por sub e sobre – tensão e frequência
do grupo
Sensor de Tensão do Comercial
Realizar Ajustes na faixa de atuação por sub e sobretensão da comercial
Cartão Temporizador e Lógica (CTL)
Realizar Ajustes e Testes de Funcionamento das Funções Lógicas, bem
como, Cronometragem do Tempo de Resfriamento do Grupo após a
Transferência de Carga
Diversos Testes e Ajustes
Verificar os Ajustes dos Instrumentos de medições (multimedidores)
Filtro Primário e Secundário
Verificar Vazamento e Conexões

Realizar Substituição do Filtro
Bomba de Alimentação

Verificar Vedação e Limpeza do Pré-filtro
Bomba Injetora
Verificar Conservação, Fixação e Reaperto
Governador de Rotação
Testes de Funcionamento
Injetor (ES)
Verificar Vazamento e Reaperto
Filtro de Óleo Lubriﬁcante
Verificar Vazamento e Conexões

Verificar Fixação e Troca

Verificar Respiro
Filtro de Ar
Troca do Elemento
Radiador
Verificar Adição de Inibidor
Resfriador de óleo
Verificar Conservação, Vedação e Fixação
Relatório Final
Relatório Gerencial e Anotação Técnica
II - NO-BREAK ou UPS
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Manutenção Preven va (Frequência: 02/ano) - Esta etapa compreende os procedimentos/ro nas para Execução dos Serviços de Manutenção
Preven va para Equipamentos UPS modulares Hot-Swap, Baterias Hot-Swap e Painéis Elétricos do Sistema. Estes serviços deverão ocorrer,
semestralmente, ou seja, 02 (duas) vezes ao ano.
Inclusão de todas as tarefas previstas para a manutenção predi va e os itens subsequentes.
Desligamento do Equipamento
Será realizado a colocação do UPS em modo “By-Pass” eletrônico através
do display do UPS

Usando a chave de manutenção externa, será colocada a carga crítica para ser
alimentada pela concessionária/Grupo Gerador

Será desligado o UPS, com verificação da alimentação AC e DC do Sistema Será verificado se o UPS está completamente desenergizado
Inspeção Elétrica (Com Sistema Desligado)
Será verificada a Tensão de Entrada entre as Fases (R,S,T) e com o
Neutro/Terra com Multímetro

Será verificada a Tensão de Saída entre as Fases (R,S,T) e com o
Neutro/Terra com Multímetro

Será verificada a Tensão entre Neutro e Terra do Sistema com Multímetro

Será verificada a Corrente de Entrada do UPS com Amperímetro

Será verificada a Corrente de Saída do UPS com Amperímetro

Será verificada a Tensão de Flutuação das Baterias com Multímetro

Será verificada a Tensão de “ripple” das Baterias com Multímetro

Inspeção visual do UPS incluindo cabos e terminais que entram e saem do
equipamento (UPS, PDU e Baterias)

Será realizada a limpeza de todo o sistema. Se o equipamento estiver
excessivamente sujo, será informado no relatório técnico

Será verificado as conexões de cabos e barramentos do sistema, observando
se os mesmos estão apropriadamente conectados. Será realizado o reaperto de
todas as conexões elétricas de Alimentação Elétrica na Entrada e Saída do
UPS, Baterias e by-pass

Será substituído eventuais peças que foram identificadas nas manutenções
anteriores
Inspeção Elétrica (Sem Tensão)
Será realizada a ligação da Tensão de Entrada do UPS incluindo o
Procedimento de Energização da Eletrônica do UPS

Será removida a Tensão de Entrada e será realizada o STARTUP do UPS
somente com a Carga de Baterias

Será restabelecida a Tensão de Entrada e verificação se o UPS retornou
automaticamente para a Operação Normal

Será verificada as Tensões do UPS com Multímetro e comparadas com as
Tensões do Display do UPS

Será removida a Tensão de Entrada do UPS e verificada a Correta
Será restabelecida a Tensão de Entrada e verificada a Correta Transferência
Transferência para Operação de Descarga da Bateria. Será monitorada a
para operação “normal”. Será monitorada a Transferência com instrumento
Transferência com instrumento para garantir que não há distúrbios na forma
para garantir que não há distúrbios na forma de Onda de Saída
de Onda de Saída
Será executada a operação de By-Pass eletrônico através do display. Será
monitorada a Transferência com instrumento para garantir que não há
distúrbios na forma de Onda de Saída

Através do display, será realizada a Transferência para operação “Normal”.
Será monitorada a Transferência com o osciloscópio para garantir que não há
distúrbios na forma de Onda de Saída

Será realizada a Transferência da carga para o UPS

Será verificado se o Sistema está 100% funcional e alimentando as cargas
críticas
Inspeção Final

Será verificado se o interior e exterior do UPS e Rack de Baterias estão
limpos e livres de detritos decorrentes da Manutenção

Será verificado se a área ao redor do sistema está limpo

Será verificado se o sistema está completamente operacional e modo
“Normal”
Quadros Elétricos do Sistema - Inspeção Mecânica (Com o Painel Desligado)
Será verificado as conexões de cabos e barramentos do sistema, observando
se os mesmos estão apropriadamente conectados. Será realizado o reaperto
de todas as conexões elétricas de Alimentação Elétrica na Entrada e Saída
do UPS, Baterias e Bypass
Relatório Final
Relatório Gerencial com Aplicação e Anotação Técnica
III - SISTEMA DE AR CONDICIONADO
Manutenção Preven va (Frequência: 02/ano) - Esta etapa compreende os procedimentos/ro nas para Execução dos Serviços de Manutenção
Preven va para os sistemas de Ar condicionado. Estes serviços deverão ocorrer, Semestralmente 02 (duas) vezes ao ano.
Inclusão de todas as tarefas previstas para a manutenção predi va e os itens subsequentes.
Manutenção Semestral
Efetuar limpeza de todo o equipamento

Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão no gabinete, na moldura da
serpentina e na bandeja

Verificar a operação de drenagem de água da bandeja

Verificar o estado de conservação do isolamento termo-acústico (se está
preservado e se não contém bolor)
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Verificar a vedação dos painéis de fechamento do gabinete

Lavar as bandejas e serpentinas com remoção de todo o biofilme

Limpar o gabinete do condicionador

A cada limpeza de filtro ou limpeza do equipamento, a Contratada deverá
afixar etiqueta com a data da manutenção e o nome do técnico responsável
Relatório Final

Relatório Gerencial e Anotação Técnica

3. MANUTENÇÃO CORRETIVA
I - GRUPO MOTOR GERADOR
Manutenção Corre va - Esta etapa compreende os procedimentos de Manutenção Corre va para Execução do Serviço para os equipamentos do
Grupo Motor Gerador (GMG). Estes serviços poderão ocorrer em períodos pontuais.
Manutenção Corre va
Proceder, sempre que necessário, ou quando recomendado pela Contratante, aos reparos ou consertos que se fizerem necessários
A manutenção corretiva, efetuada mediante chamado técnico realizado pela CONTRATANTE, também tem por finalidade manter o equipamento em
perfeito estado de funcionamento, mediante a substituição das e/ou execução de regulagens nas peças e componentes que apresentarem falhas ou defeitos,
incluindo a realização de ajustes mecânicos, eletrônicos e o que mais seja necessário ao restabelecimento das condições normais de funcionamento do
equipamento, sem implicar em ônus adicional para a CONTRATANTE
Relatório Final
Relatório Gerencial com Aplicação e Anotação Técnica
II - NO-BREAK ou UPS
Manutenção Corre va - Esta etapa compreende os procedimentos de Manutenção Corre va para Execução do Serviço para equipamentos UPS
modulares Hot-Swap, Baterias Hot-Swap (Módulos e Baterias) e Painéis Elétricos do Sistema. Estes serviços poderão ocorrer em períodos pontuais.
Manutenção Corre va
Proceder, sempre que necessário, ou quando recomendado pela Contratante, aos reparos ou consertos que se fizerem necessários.
A manutenção corretiva, efetuada mediante chamado técnico realizado pela CONTRATANTE, também tem por finalidade manter o equipamento em
perfeito estado de funcionamento, mediante a substituição das e/ou execução de regulagens nas peças e componentes que apresentarem falhas ou defeitos,
incluindo a realização de ajustes mecânicos, eletrônicos e o que mais seja necessário ao restabelecimento das condições normais de funcionamento do
equipamento, sem implicar em ônus adicional para a CONTRATANTE
Realizar a manutenção corretiva do equipamento e instalações objeto do Contrato, eliminando pronta e imediatamente, sem nenhum ônus para a
CONTRATANTE, quaisquer defeitos, falhas, faltas ou problemas detectados, inclusive com a substituição de peças, partes, componentes e/ou acessórios
defeituosos, quando for o caso, por outros originais e novos, bem como, mais especificamente:
Quadros Elétricos
Proceder, sempre que necessário ou recomendado pela Fiscalização, aos reparos, consertos e/ou substituições que se fizerem necessárias (peças, partes,
disjuntores, cabos, reatores, lâmpadas, componentes, acessórios, materiais etc)
No-Break
Proceder, sempre que necessário ou recomendado pela Fiscalização, aos reparos, consertos e/ou substituições que se fizerem necessárias cabos, lâmpadas,
LEDS, componentes, acessórios, materiais etc)
Executar todos os procedimentos referentes à manutenção preventiva
Barramentos
Proceder, sempre que necessário ou recomendado pela Fiscalização, aos reparos, consertos, substituições, lubrificações e/ou limpezas que se fizerem
necessárias, efetuando, também, o controle de corrente e tensão nas diversas seções dos barramentos, reaperto de conectores, limpeza e lubrificação de
peças, partes, conectores, contatos etc.
Realizar inspeção geral para detectar sobreaquecimento, ruídos e vibrações anormais.
Outros
Inspecionar, regular, ajustar, limpar e lubrificar, sempre que necessário e de acordo com as normas e especificações técnicas, o equipamento e instalações
objeto do Contrato, bem como suas peças, partes, componentes e acessórios
Informar à Fiscalização sobre más condições de iluminação e ventilação, presença de objetos estranhos no local, bem como qualquer outra anormalidade
verificada, prontificando-se a corrigi-la, na medida do possível
Executar testes de segurança, de acordo com a periodicidade recomendada pela boa técnica e consoante à legislação e às normas pertinentes
Relatório Final
Relatório Gerencial e Anotação Técnica
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III - SISTEMA DE AR CONDICIONADO
Manutenção Corre va: Esta etapa compreende os procedimentos de Manutenção Corre va para Execução do Serviço para equipamentos de
Sistema de Ar Condicionado. Estes serviços poderão ocorrer em períodos pontuais.
Manutenção Corre va
Proceder, sempre que necessário, ou quando recomendado pela Contratante, aos reparos ou consertos que se fizerem necessários.
A manutenção corretiva, efetuada mediante chamado técnico realizado pela CONTRATANTE, também tem por finalidade manter o equipamento em
perfeito estado de funcionamento, mediante a substituição das e/ou execução de regulagens nas peças e componentes que apresentarem falhas ou defeitos,
incluindo a realização de ajustes mecânicos, eletrônicos e o que mais seja necessário ao restabelecimento das condições normais de funcionamento do
equipamento, sem implicar em ônus adicional para a CONTRATANTE.
Relatório Final
Relatório Gerencial com Aplicação e Anotação Técnica

33.

ANEXO III - MINUTA DE TERMO DE VISTORIA
TERMO DE VISTORIA OU RENÚNCIA

Declaro que:
( ) vistoriei minuciosamente os locais para a prestação dos serviços constantes do objeto do Edital de Licitação nº ____/2020, e tomei conhecimento
das reais condições de execução dos serviços, bem como coletei informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da
proposta comercial e que será man do o sigilo de todas as informações de que tomei conhecimento em razão da vistoria.
( ) optei pela não realização de vistoria assumindo inteiramente a responsabilidade ou conseqüências por essa omissão, mantendo as garan as que
vincularem a proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa que represento.
Dados da empresa:
Razão Social:___________________________________________________________________
CNPJ/MF: _____________________________________________________________________
Endereço: _____________________________________________________________________
Tel/Fax: _______________________________________________________________________
e-mail: ________________________________________________________________________
CEP: ______________________________ Cidade: ____________________________ UF: ______
Dados do Representante Legal da Empresa:
Nome: _________________________________________________________________________
Endereço: ______________________________________________________________________
CEP: ______________________________ Cidade: _____________________________ UF: ______
CPF/MF: _________________________________ Cargo/Função: ___________________________
Cart. ldent nº _____________________________ Expedido por: ____________________________
Naturalidade: _____________________________ Nacionalidade: ___________________________
Brasília, _________ de ______________________ de 20____.

Atenciosamente,
________________________________________________________
ASSINATURA DO PROPONENTE
NOME:
MATRÍCULA:
Assinatura(s) do(s) representante(s) legal (is) do proponente
Nome(s), endereço, Fax e telefone para contato
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ANEXO IV - MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO

Este Termo de Compromisso é celebrado entre: a – a
CONTRATANTE ....................................., Endereço ........................., inscrita no CNPJ/MF ......., personiﬁcação .............., neste ato representada pelo
Gestor do Contrato abaixo assinado, e
CONTRATADA ....................................., Endereço ........................., inscrita no CNPJ/MF .......,personiﬁcação ......., neste ato representadas por seus
respec vos procuradores abaixo assinados, na forma de seus respec vos Contratos Sociais.
O Órgão e a Empresa podem ser referidas individualmente como Parte e cole vamente como Partes, onde o contexto assim o exigir.
CONSIDERANDO QUE as Partes estabeleceram ou estão considerando estabelecer uma relação de negócio que possa incluir, entre outras, uma ou mais
das seguintes relações ("Relação"): serviços de marke ng, consultas, pesquisa e desenvolvimento, fornecimento/venda, teste/ensaio, colaboração,
agenciamento, licitação, ou qualquer outra parceria que envolva a divulgação de Informações Conﬁdenciais de uma Parte a outra;
CONSIDERANDO QUE as Partes podem divulgar entre si Informações Conﬁdenciais, conforme deﬁnido abaixo neste instrumento, sobre aspectos de
seus respec vos negócios, e em consideração da divulgação destas Informações Conﬁdenciais;
CONSIDERANDO QUE as Partes desejam ajustar as condições de revelação das Informações Conﬁdenciais, bem como deﬁnir as regras rela vas ao seu
uso e proteção;
RESOLVEM as Partes celebrar o presente Termo de Compromisso de Manutenção de Sigilo, o qual se regerá pelas considerações acima, bem como
pelas cláusulas e condições a seguir:
1. Para a ﬁnalidade deste Termo, "Informações Conﬁdenciais" signiﬁcarão todas e quaisquer informações divulgadas por uma Parte (de acordo com
este instrumento, a "Parte Divulgadora") à outra Parte (de acordo com este instrumento, a "Parte Recebedora"), em forma escrita ou verbal, tangível ou
intangível, patenteada ou não, de natureza técnica, operacional, comercial, jurídica, a qual esteja claramente marcada como CONFIDENCIAL, incluindo,
entre outras, mas não se limitando a, segredos comerciais, know-how, patentes, pesquisas, planos de negócio, informações de marke ng, informações
de clientes, situação ﬁnanceira, métodos de contabilidade, técnicas e experiências acumuladas, e qualquer outra informação técnica, comercial e/ou
ﬁnanceira, seja expressa em notas, cartas, fax, memorandos, acordos, termos, análises, relatórios, atas, documentos, manuais, compilações, código de
so ware, e-mail, estudos, especiﬁcações, desenhos, cópias, diagramas, modelos, amostras, ﬂuxogramas, programas de computador, discos, disquetes,
ﬁtas, pareceres e pesquisas, ou divulgadas verbalmente e iden ﬁcadas como conﬁdenciais por ocasião da divulgação.
2. Não serão incluídas nas Informações Conﬁdenciais quaisquer informações que: (i) sejam geralmente conhecidas, ou subsequentemente se tornem
disponíveis ao comércio ou ao público; (ii) estejam na posse legal da Parte Recebedora antes da divulgação pela Parte Divulgadora; ou (iii) sejam
legalmente recebidas pela Parte Recebedora de um terceiro, desde que essas informações não tenham chegado ao conhecimento da Parte Recebedora
através do referido terceiro, direta ou indiretamente, a par r da Parte Divulgadora numa base conﬁdencial.
3. Quando a divulgação de Informações Conﬁdenciais for necessária para estrito atendimento de ordem judicial ou agência governamental, o mesmo se
procederá da seguinte maneira: (i) a Parte Recebedora ﬁca obrigada a comunicar o teor da determinação judicial à Parte Divulgadora no prazo de 2
(dois) dias úteis a contar do recebimento da ordem, no caso de se tratar de determinação para cumprimento em prazo máximo de 5 (cinco) dias; ou no
prazo de uma hora a contar do recebimento, no caso de se tratar de ordem judicial para cumprimento no prazo máximo de até 48 (quarenta e oito)
horas; e (ii) ﬁca a Parte Recebedora obrigada também a enviar a Parte Divulgadora cópia da resposta dada à determinação judicial ou administra va
concomitantemente ao atendimento da mesma. A Parte Recebedora cooperará com a Parte Divulgadora para possibilitar que a Parte Divulgadora
procure uma liminar ou outra medida de proteção para impedir ou limitar a divulgação dessas Informações Conﬁdenciais.
4. A Parte Recebedora não divulgará nenhuma Informação Conﬁdencial da Parte Divulgadora a nenhum terceiro, exceto para a ﬁnalidade do
cumprimento deste Termo e com o consen mento prévio por escrito da Parte Divulgadora. Além disso:
I. A Parte Recebedora, (i) não usará as Informações Conﬁdenciais para interferir, direta ou indiretamente, com nenhum negócio real ou potencial da
Parte Divulgadora, e (ii) não usará as Informações Conﬁdenciais para nenhuma ﬁnalidade, exceto avaliar uma possível relação estratégica entre as
Partes.
II. As Partes deverão proteger as Informações Conﬁdenciais que lhe forem divulgadas, usando o mesmo grau de cuidado u lizado para proteger suas
próprias Informações Conﬁdenciais.
III. A Parte Recebedora não revelará, divulgará, transferirá, cederá, licenciará ou concederá acesso a essas Informações Conﬁdenciais, direta ou
indiretamente, a nenhum terceiro, sem o prévio consen mento por escrito da Parte Divulgadora, estando este terceiro, condicionado à assinatura de
um Termo de Compromisso de Manutenção de Sigilo prevendo as mesmas condições e obrigações es puladas neste Termo.
IV. A Parte Recebedora informará imediatamente a Parte Divulgadora de qualquer divulgação ou uso não autorizado das Informações Conﬁdenciais da
Parte Divulgadora por qualquer pessoa, e tomará todas as medidas necessárias e apropriadas para aplicar o cumprimento das obrigações com a não
divulgação e uso limitado das obrigações das empreiteiras e agentes da Parte Recebedora.
V. A Parte Recebedora deverá manter procedimentos administra vos adequados à prevenção de extravio ou perda de quaisquer documentos ou
Informações Conﬁdenciais, devendo comunicar à Parte Divulgadora, imediatamente, a ocorrência de incidentes desta natureza, o que não excluirá sua
responsabilidade.
VI. A Parte Recebedora obrigará seu pessoal que possa ter acesso às Informações Conﬁdenciais que cumpram tais obrigações de sigilo.
5. As Partes se comprometem e se obrigam a tomar todas as medidas necessárias à proteção da informação conﬁdencial da outra Parte, bem como
para evitar e prevenir revelação a terceiros, exceto se devidamente autorizado por escrito pela Parte Divulgadora. De qualquer forma, a revelação é
permi da para empresas coligadas, assim consideradas as empresas que direta ou indiretamente controlem ou sejam controladas pela Parte neste
Termo. Além disso, cada Parte terá direito de revelar a informação a seus funcionários que precisem conhecê-la, para os ﬁns deste Termo; tais
funcionários deverão estar devidamente avisados acerca da natureza conﬁdencial de tal informação, e estarão vinculados aos termos e condições do
presente Termo de Compromisso de Manutenção de Sigilo independentemente de terem sido avisados do caráter conﬁdencial da informação, ﬁcando a
Parte Recebedora responsável perante a Parte Divulgadora por eventual descumprimento do Termo.
6. O intercâmbio de informações nos termos deste instrumento não serão interpretados de maneira a cons tuir uma obrigação de uma das Partes para
celebrar qualquer Termo ou acordo de negócio, nem obrigarão a comprar quaisquer produtos ou serviços da outra ou oferecer para a venda quaisquer
produtos ou serviços usando ou incorporando as Informações Conﬁdenciais.
7. Cada Parte reconhece que em nenhuma hipótese este Termo será interpretado como forma de transferência de propriedade ou qualquer po de
direito subsis do nas Informações Conﬁdenciais da Parte Divulgadora para a Parte Recebedora, exceto o direito limitado para u lizar as Informações
Conﬁdenciais conforme es pulado neste Termo.
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8. Este Termo entrará em vigor por ocasião da assinatura pelas Partes. Os compromissos deste instrumento também serão obrigatórios às coligadas,
subsidiárias ou sucessoras das Partes e con nuará a ser obrigatório a elas até a ocasião em que a substância das Informações Conﬁdenciais tenha caído
no domínio público sem nenhum descumprimento ou negligência por parte da Parte Recebedora, ou até que a permissão para liberar essas
Informações seja especiﬁcamente concedida por escrito pela Parte Divulgadora.
9. A omissão ou atraso em aplicar qualquer disposição deste Termo não cons tuirá uma renúncia de qualquer aplicação futura dessa disposição ou de
quaisquer de seus termos. Se qualquer disposição deste Termo, ou sua aplicação, por qualquer razão e em qualquer medida for considerada inválida ou
inexequível, o restante deste Termo e a aplicação de tal disposição a outras pessoas e/ou circunstâncias serão interpretados da melhor maneira possível
para a ngir a intenção das Partes signatárias.
10. As Partes concordam que a violação do presente Termo, pelo uso de qualquer Informação Conﬁdencial pertencente à Parte Divulgadora, sem sua
devida autorização, causar-lhe-á danos e prejuízos irreparáveis, para os quais não existe remédio na lei. Desta forma, a Parte Divulgadora poderá,
imediatamente, tomar todas as medidas extrajudiciais e judiciais, inclusive de caráter cautelar, como antecipação de tutela jurisdicional, que julgar
cabíveis à defesa de seus direitos.
11. A Parte Recebedora deverá devolver, íntegros e integralmente, todos os documentos a ela fornecidos, inclusive as cópias porventura necessárias, na
data es pulada pela Parte Reveladora para entrega, ou quando não mais for necessária a manutenção das Informações Conﬁdenciais,
comprometendo-se a não reter quaisquer reproduções (incluindo reproduções magné cas), cópias ou segundas vias, sob pena de incorrer nas
penalidades previstas neste Termo.
12. A Parte Recebedora deverá destruir quaisquer documentos por ela produzidos que contenham Informações Conﬁdenciais da Parte Divulgadora,
quando não mais for necessária a manutenção dessas Informações Conﬁdenciais, comprometendo-se a não reter quaisquer reproduções (incluindo
reproduções magné cas), cópias ou segundas vias, sob pena de incorrer nas penalidades previstas neste Termo.
13. A não-observância de quaisquer das disposições de conﬁdencialidade estabelecidas neste Termo sujeitará a Parte infratora, como também o agente
causador ou facilitador, por ação ou omissão de qualquer daqueles relacionados neste Termo, ao pagamento, ou recomposição, de todas as perdas e
danos, comprovadamente suportados e demonstrados pela outra Parte, bem como as de responsabilidades civil e criminal respec vas, as quais serão
apuradas em regular processo.
14. As obrigações de conﬁdencialidade decorrentes do presente Termo, tanto quanto as responsabilidades e obrigações outras derivadas do presente
Termo, vigorarão durante o período de 5 (cinco) anos após a divulgação de cada Informação Conﬁdencial à Parte Recebedora.
15. O não-exercício por qualquer das uma das Partes de direitos assegurados neste instrumento não importará em renúncia aos mesmos, sendo tal ato
considerado como mera tolerância para todos os efeitos de direito.
16. Alterações do número, natureza e quan dade das Informações Conﬁdenciais disponibilizadas para a Parte Recebedora não descaracterizarão ou
reduzirão o compromisso ou as obrigações pactuadas neste Termo de Compromisso de Manutenção de Sigilo, que permanecerá válido e com todos os
seus efeitos legais em qualquer das situações piﬁcadas neste Termo.
17. O acréscimo, complementação, subs tuição ou esclarecimento de qualquer das Informações Conﬁdenciais disponibilizadas para a Parte
Recebedora, em razão do presente obje vo, serão incorporadas a este Termo, passando a fazer dele parte integrante, para todos os ﬁns e efeitos,
recebendo também a mesma proteção descrita para as informações iniciais disponibilizadas, não sendo necessário, nessas hipóteses, assinatura ou
formalização de Termo Adi vo.
18. Este instrumento não deve ser interpretado como criação ou envolvimento das Partes, ou suas Aﬁliadas, nem em obrigação de divulgar informações
conﬁdenciais para a outra Parte.
19. O fornecimento de Informações Conﬁdenciais pela Parte Divulgadora ou por uma de suas Aﬁliadas não implica em renúncia, cessão a qualquer
tulo, autorização de uso, alienação ou transferência de nenhum direito, já ob do ou potencial, associado a tais informações, que permanecem como
propriedade da Parte Divulgadora ou de suas Aﬁliadas, para os ﬁns que lhe aprouver.
20. Nenhum direito, licença, direito de exploração de marcas, invenções, direitos autorais, Patentes ou direito de propriedade intelectual estão aqui
implícitos, incluídos ou concedidos por meio do presente Termo, ou ainda, pela transmissão de Informações Conﬁdenciais entre as Partes.
21. A Contratada declara conhecer todas as Normas, Polí cas e Procedimentos de Segurança estabelecidas pela Contratante para execução do
Contrato, tanto nas dependências da Contratante como externamente.
22. A Contratada responsabilizar-se-á integralmente e solidariamente, pelos atos de seus empregados pra cados nas dependências da Contratante, ou
mesmo fora dele, que venham a causar danos ou colocar em risco o patrimônio da Contratante.
23. Este Termo contém o acordo integral entre as Partes com relação ao seu objeto. Quaisquer outros acordos, declarações, garan as anteriores ou
contemporâneos com relação à proteção das Informações Conﬁdenciais, verbais ou por escrito, serão subs tuídos por este Termo. Este Termo será
aditado somente ﬁrmado pelos representantes autorizados de ambas as Partes.
24. Quaisquer controvérsias em decorrência deste Termo serão solucionadas de modo amistoso através do representante legal das Partes, baseando-se
nas leis da República Federa va do Brasil.
E, por estarem assim justas e contratadas, as Partes ﬁrmam o presente Instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das
testemunhas abaixo indicadas.
Brasília, ____________________de_________________ de 20___.
De acordo,

Contratante

Contratada

_________________________________
<Nome>
<Matrícula>

_________________________________
<Nome>
<Qualiﬁcação>
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Testemunha

Testemunha

_________________________________
<Nome>
<Matrícula>

_________________________________
<Nome>
<Qualiﬁcação>

ANEXO V - TERMO DE CIÊNCIA

Contrato Nº
Objeto:
Gestor do Contrato

Matr.:

Contratante (Órgão)
Contratada

CNPJ

Preposto da Contratada

CPF

Por este instrumento, os empregados da prestadora de serviços abaixo-assinados declaram ter ciência e
conhecimento do Termo de Compromisso de Manutenção de Sigilo e das normas de segurança vigentes na
Contratante.
_______________________________,______ de _____________________ de 20_____.

CIÊNCIA
CONTRATADA
Funcionários

_______________________________
<Nome>
<CPF:>

______________________________
<Nome>
<CPF:>

_______________________________
<Nome>
<CPF:>

_______________________________
<Nome>
<CPF:>

[...]

[...]

Documento assinado eletronicamente por DANIEL CARDOSO DE SOUZA Matr.0192343-9, Chefe do Núcleo de Segurança de Infraestrutura, em 16/11/2020, às
21:19, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no
Diário Oﬁcial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por ELAINE NOGUEIRA DA SILVA Matr.0251247-5, Assessor(a), em 17/11/2020, às 10:45, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oﬁcial do Distrito Federal nº
180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por FABIO JACINTO BARRETO DE SOUZA Matr.0251240-8, Diretor(a) de Tecnologia da Informação e Comunicação, em
19/11/2020, às 12:45, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de
2015, publicado no Diário Oﬁcial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro
de 2015.
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ANEXO B (do Edital)
PLANILHA DE PREÇO MÁXIMO ADMISSÍVEL

LOTE

ITEM

ÚNICO

SUBSISTEMA

QUANTIDADE

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL
MENSAL

1

Grupo Motor Gerador, conforme descrito no item 8.1

01

R$ 8.458,50

R$ 8.458,50

2

Grupo No-Break, conforme descrito no item 8.1

02

R$ 3.666,68

R$ 7.333.37

3

Clima zação, conforme descrito no item 8.1

04

R$ 3.018,75

R$ 12.075,00

ANEXO C (do Edital)
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
(em papel mbrado da empresa)
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção predi va, preven va, e corre va, de suporte técnico presencial, de
transferência de tecnologia, de supervisão e monitoração remota dos disposi vos visuais e sensoriais e de reposição de peças, de materiais e de
insumos, para atendimento a todos os equipamentos do Grupo Motor Gerador, No-break e Clima zação de Precisão do Departamento de Trânsito do
Distrito Federal - DETRAN/DF.
LOTE

ITEM

ÚNICO

SUBSISTEMA

QUANTIDADE

1

Grupo Motor Gerador, conforme descrito no item 8.1

01

2

Grupo No-Break, conforme descrito no item 8.1

02

3

Clima zação, conforme descrito no item 8.1

04

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

CUSTO TOTAL R$

Preço unitário por extenso:
Preço total por extenso:
Prazo de validade: (não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação)
Composição dos preços: Nos preços propostos acima estão incluídos todas as despesas, frete, tributos e demais encargos de qualquer
natureza incidentes sobre o objeto deste Pregão.
Esta empresa declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas
no Edital e seus Anexos.

(Local e data)
Nome da empresa
(Assinatura do Representante Legal e NOME COMPLETO)

ROTINAS
1. MANUTENÇÃO PREDITIVA
I - GRUPO GERADOR
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Manutenção Predi va (Frequência: 10/ano) - Esta etapa compreende os procedimentos para execução do Serviço para
equipamentos Grupo Motor Gerador (GMG). Ao todo serão 10 ocorrências ao ano. Estes serviços deverão ocorrer em períodos mensais, com
exceção nos meses que ocorrer a Manutenção Preven va. Ao todo serão 10 ocorrências ao ano
Inspeção dos instrumentos de medição

Inspeção nas chaves seccionadoras

Veriﬁcação das cargas das baterias

Limpeza dos geradores e painéis

Veriﬁcação do nível de água no radiador

Veriﬁcação da tensão das correias

Veriﬁcação do nível de óleo no cárter e no reverso redutor

Veriﬁcação do nível de solução nas baterias

Veriﬁcação do nível de combus vel no tanque

Veriﬁcação da existência de vazamento de água, óleo ou combus vel

Teste de funcionamento de geradores em vazio

Leitura dos painéis de controle no teste

Inspeção nos quadros de comando

Veriﬁcação da existência de ruídos anormais, elétricos ou mecânicos no
teste

Limpeza da sala de máquinas e do equipamento

Veriﬁcação do estado das mangueiras de interligação

Veriﬁcação do funcionamento do sistema de pré-aquecimento

Teste dos leds de sinalização

Veriﬁcação da bomba auto

Limpeza dos terminais das baterias

Exame de óleo do cárter

Veriﬁcação do estado dos mancais

Veriﬁcação da pressão do óleo lubriﬁcante

Teste do gerador com carga

Inspeção nas escovas e anéis de deslizamento

Completar o nível de solução eletrolí ca nas baterias

Reaperto dos parafusos de ﬁxação da base

Veriﬁcação do aperto dos parafusos nos cabeçotes com torquímetro

Veriﬁcação dos anéis coletores

Veriﬁcação do estado das escovas e coletores

Veriﬁcação do estado das pinturas

Limpeza do ﬁltro de ar (sempre que necessário)

Limpeza do trocador de calor

Reaperto da tubulação do combus vel

Veriﬁcação da instalação elétrica

Veriﬁcação e aferição do acoplamento

Aferição dos instrumentos de medição

Veriﬁcação das molas dos porta-escovas

Medição das resistências de isolamento

Limpeza dos anéis coletores e dos enrolamentos

Veriﬁcação do nível de alinhamento
Relatório Final
Relatório Gerencial e Anotação Técnica

II - NO-BREAK ou UPS
Manutenção Predi va (Frequência: 10/ano) - Esta etapa compreende os procedimentos/ro nas para Execução dos Serviços de
Manutenção Predi va para Equipamentos UPS modulares Hot-Swap, Baterias Hot-Swap, Painéis Elétricos do Sistema, Barramentos, dentre outros.
Estes serviços deverão ocorrer em períodos mensais, com exceção nos meses que ocorrer a Manutenção Preven va. Ao todo serão 10 ocorrências
ao ano.
Quadros Elétricos
Ler e anotar os instrumentos de medição, inclusive entradas para
processamento de dados, se houver

Veriﬁcar o aquecimento e funcionamento dos disjuntores e cabos de
alimentação

Veriﬁcar a existência de ruídos anormais, elétrico ou mecânicos, bem
como cheiro de queimado, etc.

Medir a amperagem nos alimentadores em todas as saídas

Medir o nível de isolamento dos alimentos

Veriﬁcar as condições gerais de segurança no funcionamento dos quadros
elétricos como um todo

Operar, ligar e desligar os quadros elétricos

Limpar externamente os quadros elétricos
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Tomar nota de quaisquer anormalidades veriﬁcadas durante os serviços,
bem como efetuar as devidas correções necessárias

Inspecionar os isoladores e conexões de saída dos disjuntores, evitando,
assim, pontos de resistência elevada

Reapertar os parafusos de ﬁxação das tomadas

Veriﬁcar a ﬁxação dos barramentos e conexões

Efetuar a limpeza geral dos barramentos, conexões e disjuntores

Medir a resistência dos cabos de alimentação

Veriﬁcar a regulagem dos disjuntores

Medir a amperagem nos ﬁos de alimentação dos quadros elétricos

Inspecionar os cabos de alimentação (estado de isolamento) para
prevenir aquecimento

Veriﬁcar o aspecto geral de toda a ﬁação

Inspecionar as ligações das carcaças dos quadros à terra

Lubriﬁcar as dobradiças das portas

Veriﬁcar a resistência de aterramento, mantendo-a dentro dos limites
normalizados

Veriﬁcar o funcionamento das chaves dos armários

Efetuar o alinhamento dos contatos e movimentos livres

Reapertar os parafusos de ﬁxação dos barramentos, conexões e ferragens

Se forem evidenciados sinais de corrosão ou desgaste nas partes
metálicas expostas, corrigir ou subs tuí-las

Efetuar testes de isolamento à corrente con nua

No-Break
Ler e anotar os diversos instrumentos do painel

Medir e anotar a temperatura ambiente

Efetuar teste de lâmpadas e LEDS

Veriﬁcar se o equipamento está em funcionamento normal, desligado ou
em “by-pass”, comunicando qualquer anormalidade à Fiscalização

Veriﬁcar se o exaustor de ar do no-break está funcionando corretamente
Barramentos
Controlar a amperagem nas diversas seções dos barramentos, corrigindo
sobrecargas e desbalanceamentos de corrente

Controlar as tensões terminais, corrigindo eventuais quedas de tensão

Abrir janelas de inspeção e reapertar conectores

Limpar contatos e aplicar WD-40

Inspecionar cofres, sobreaquecimento de contatos e vibrações

Limpar a blindagem dos barramentos com sopro de ar comprimido

Veriﬁcar e corrigir o aterramento

Medir o nível de isolamento

Combater a corrosão e retocar a pintura
Outros
Inspecionar, regular, ajustar, limpar e lubriﬁcar, sempre que necessário e
de acordo com as normas e especiﬁcações técnicas, transformadores,
protetores contra surtos, disjuntores, tubos e caixas de passagem, entre
outros

Inspecionar, regular, ajustar, limpar e lubriﬁcar, de acordo com as normas
e especiﬁcações técnicas, quaisquer outras peças, partes, componentes e
acessórios dos equipamentos e instalações objeto do Contrato que se
façam necessários

Informar à Fiscalização sobre más condições de iluminação e ven lação,
presença de objetos estranhos no local, bem como qualquer outra
anormalidade veriﬁcada, pron ﬁcando-se a corrigi-la, na medida do
possível

Executar testes de segurança, de acordo com a periodicidade
recomendada pela boa técnica e consoante à legislação e às normas
per nentes

Proceder à limpeza geral de todos os equipamentos e instalações,
inclusive varrição
Relatório Final
Relatório Gerencial e Anotação Técnica

III - SISTEMA DE AR CONDICIONADO
Manutenção Predi va (Frequência: 10/ano) - Esta etapa compreende os procedimentos/ro nas para Execução dos Serviços de
Manutenção Predi va para os Sistemas de Ar Condicionado. Estes serviços deverão ocorrer em períodos mensais, com exceção nos meses que
ocorrer a Manutenção Preven va. Ao todo serão 10 ocorrências ao ano.
Veriﬁcação de ﬁltros de ar

Veriﬁcar e eliminar sujeira, danos e corrosão
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Veriﬁcar e eliminar as frestas dos ﬁltros

Veriﬁcar vazamentos de óleo, gás ou água

Veriﬁcar vibrações ou ruídos anormais no equipamento

Veriﬁcar tensões e correntes

Veriﬁcar LOGS de alarme

Atualização de so ware quando necessário

Efetuar limpeza nas condensadoras

Reapertar todos os terminais dos circuitos elétricos/eletrônicos

Relatório Final
Relatório Gerencial e Anotação Técnica

2. MANUTENÇÃO PREVENTIVA
I - GRUPO MOTOR GERADOR
Manutenção Preven va (Frequência: 02/ano) - Esta etapa compreende os procedimentos para execução do Serviço para
equipamentos Grupo Motor Gerador (GMG). Ao todo serão 02 ocorrências ao ano.
Inclusão de todas as tarefas previstas para a manutenção predi va e os itens subsequentes.
Regulador de Velocidade
Realizar Medições e monitoramento dos níveis de sinais no circuito interno
do regulador

Veriﬁcar e monitorar Calibragem interna e externa de frequência,
ganho e estabilidade

Veriﬁcar Conexões e Contatos Elétricos

Comportamento dinâmico com carga e sem carga no grupo gerador
Sensor de Sobrevelocidade

Realizar Medições no sinal Emi do pelo Sensor Magné co (pick – up) ou
Tacogerador

Ajuste na Faixa de Atuação de Sobrevelocidade do Motor

Conexões e contatos elétricos
Sensor de Freqüência e Tensão do Grupo (SFT -G)
Realizar Ajustes nas faixas de atuação por sub e sobre – tensão e frequência
do grupo
Sensor de Tensão do Comercial
Realizar Ajustes na faixa de atuação por sub e sobretensão da comercial
Cartão Temporizador e Lógica (CTL)
Realizar Ajustes e Testes de Funcionamento das Funções Lógicas, bem
como, Cronometragem do Tempo de Resfriamento do Grupo após a
Transferência de Carga
Diversos Testes e Ajustes
Veriﬁcar os Ajustes dos Instrumentos de medições (mul medidores)
Filtro Primário e Secundário
Veriﬁcar Vazamento e Conexões

Realizar Subs tuição do Filtro
Bomba de Alimentação

Veriﬁcar Vedação e Limpeza do Pré-ﬁltro
Bomba Injetora
Veriﬁcar Conservação, Fixação e Reaperto
Governador de Rotação
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Testes de Funcionamento
Injetor (ES)
Veriﬁcar Vazamento e Reaperto
Filtro de Óleo Lubriﬁcante
Veriﬁcar Vazamento e Conexões

Veriﬁcar Fixação e Troca

Veriﬁcar Respiro
Filtro de Ar
Troca do Elemento
Radiador
Veriﬁcar Adição de Inibidor
Resfriador de óleo
Veriﬁcar Conservação, Vedação e Fixação
Relatório Final
Relatório Gerencial e Anotação Técnica

II - NO-BREAK ou UPS
Manutenção Preven va (Frequência: 02/ano) - Esta etapa compreende os procedimentos/ro nas para Execução dos Serviços de
Manutenção Preven va para Equipamentos UPS modulares Hot-Swap, Baterias Hot-Swap e Painéis Elétricos do Sistema. Estes serviços deverão
ocorrer, semestralmente, ou seja, 02 (duas) vezes ao ano.
Inclusão de todas as tarefas previstas para a manutenção predi va e os itens subsequentes.
Desligamento do Equipamento
Será realizado a colocação do UPS em modo “By-Pass” eletrônico através do
display do UPS

Usando a chave de manutenção externa, será colocada a carga crí ca
para ser alimentada pela concessionária/Grupo Gerador

Será desligado o UPS, com veriﬁcação da alimentação AC e DC do Sistema

Será veriﬁcado se o UPS está completamente desenergizado

Inspeção Elétrica (Com Sistema Desligado)
Será veriﬁcada a Tensão de Entrada entre as Fases (R,S,T) e com o
Neutro/Terra com Mul metro

Será veriﬁcada a Tensão de Saída entre as Fases (R,S,T) e com o
Neutro/Terra com Mul metro

Será veriﬁcada a Tensão entre Neutro e Terra do Sistema com Mul metro

Será veriﬁcada a Corrente de Entrada do UPS com Amperímetro

Será veriﬁcada a Corrente de Saída do UPS com Amperímetro

Será veriﬁcada a Tensão de Flutuação das Baterias com Mul metro

Será veriﬁcada a Tensão de “ripple” das Baterias com Mul metro

Inspeção visual do UPS incluindo cabos e terminais que entram e saem
do equipamento (UPS, PDU e Baterias)

Será realizada a limpeza de todo o sistema. Se o equipamento es ver
excessivamente sujo, será informado no relatório técnico

Será veriﬁcado as conexões de cabos e barramentos do sistema,
observando se os mesmos estão apropriadamente conectados. Será
realizado o reaperto de todas as conexões elétricas de Alimentação
Elétrica na Entrada e Saída do UPS, Baterias e by-pass

Será subs tuído eventuais peças que foram iden ﬁcadas nas manutenções
anteriores
Inspeção Elétrica (Sem Tensão)
Será realizada a ligação da Tensão de Entrada do UPS
incluindo o Procedimento de Energização da Eletrônica do UPS

Será removida a Tensão de Entrada e será realizada o
STARTUP do UPS somente com a Carga de Baterias

Será restabelecida a Tensão de Entrada e veriﬁcação se o UPS
retornou automa camente para a Operação Normal

Será veriﬁcada as Tensões do UPS com Mul metro e
comparadas com as Tensões do Display do UPS
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Será removida a Tensão de Entrada do UPS e veriﬁcada a
Correta Transferência para Operação de Descarga da Bateria. Será
monitorada a Transferência com instrumento para garan r que não há
distúrbios na forma de Onda de Saída

Será restabelecida a Tensão de Entrada e veriﬁcada a
Correta Transferência para operação “normal”. Será monitorada a
Transferência com instrumento para garan r que não há distúrbios na
forma de Onda de Saída

Será executada a operação de By-Pass eletrônico através do
display. Será monitorada a Transferência com instrumento para garan r que
não há distúrbios na forma de Onda de Saída

Através do display, será realizada a Transferência para
operação “Normal”. Será monitorada a Transferência com o
osciloscópio para garan r que não há distúrbios na forma de Onda de
Saída
Será veriﬁcado se o Sistema está 100% funcional e
alimentando as cargas crí cas

Será realizada a Transferência da carga para o UPS
Inspeção Final
Será veriﬁcado se o interior e exterior do UPS e Rack de
Baterias estão limpos e livres de detritos decorrentes da Manutenção

Será veriﬁcado se a área ao redor do sistema está limpo

Será veriﬁcado se o sistema está completamente operacional
e modo “Normal”
Quadros Elétricos do Sistema - Inspeção Mecânica (Com o Painel Desligado)
Será veriﬁcado as conexões de cabos e barramentos do
sistema, observando se os mesmos estão apropriadamente conectados.
Será realizado o reaperto de todas as conexões elétricas de Alimentação
Elétrica na Entrada e Saída do UPS, Baterias e Bypass
Relatório Final
Relatório Gerencial com Aplicação e Anotação Técnica

III - SISTEMA DE AR CONDICIONADO
Manutenção Preven va (Frequência: 02/ano) - Esta etapa compreende os procedimentos/ro nas para Execução dos Serviços de
Manutenção Preven va para os sistemas de Ar condicionado. Estes serviços deverão ocorrer, Semestralmente 02 (duas) vezes ao ano.
Inclusão de todas as tarefas previstas para a manutenção predi va e os itens subsequentes.
Manutenção Semestral

Efetuar limpeza de todo o equipamento

Veriﬁcar e eliminar sujeira, danos e corrosão no gabinete, na moldura
da
serpen na e na bandeja

Veriﬁcar a operação de drenagem de água da bandeja

Veriﬁcar o estado de conservação do isolamento termo-acús co (se
está preservado e se não contém bolor)

Veriﬁcar a vedação dos painéis de fechamento do gabinete

Lavar as bandejas e serpen nas com remoção de todo o bioﬁlme

Limpar o gabinete do condicionador

A cada limpeza de ﬁltro ou limpeza do equipamento, a Contratada
deverá aﬁxar e queta com a data da manutenção e o nome do técnico
responsável

Relatório Final
Relatório Gerencial e Anotação Técnica

3. MANUTENÇÃO CORRETIVA
I - GRUPO MOTOR GERADOR
Manutenção Corre va - Esta etapa compreende os procedimentos de Manutenção
Corre va para Execução do Serviço para os equipamentos do Grupo Motor Gerador (GMG). Estes
serviços poderão ocorrer em períodos pontuais.
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Manutenção Corre va
Proceder, sempre que necessário, ou quando recomendado pela Contratante, aos reparos ou consertos que
se ﬁzerem necessários
A manutenção corre va, efetuada mediante chamado técnico realizado pela CONTRATANTE, também tem
por ﬁnalidade manter o equipamento em perfeito estado de funcionamento, mediante a subs tuição das
e/ou execução de regulagens nas peças e componentes que apresentarem falhas ou defeitos, incluindo a
realização de ajustes mecânicos, eletrônicos e o que mais seja necessário ao restabelecimento das
condições normais de funcionamento do equipamento, sem implicar em ônus adicional para a
CONTRATANTE
Relatório Final
Relatório Gerencial com Aplicação e Anotação
Técnica

II - NO-BREAK ou UPS
Manutenção Corre va - Esta etapa compreende os procedimentos de Manutenção
Corre va para Execução do Serviço para equipamentos UPS modulares Hot-Swap, Baterias Hot-Swap
(Módulos e Baterias) e Painéis Elétricos do Sistema. Estes serviços poderão ocorrer em períodos
pontuais.
Manutenção Corre va
Proceder, sempre que necessário, ou quando recomendado pela Contratante, aos reparos ou consertos que
se ﬁzerem necessários.
A manutenção corre va, efetuada mediante chamado técnico realizado pela CONTRATANTE, também tem
por ﬁnalidade manter o equipamento em perfeito estado de funcionamento, mediante a subs tuição das
e/ou execução de regulagens nas peças e componentes que apresentarem falhas ou defeitos, incluindo a
realização de ajustes mecânicos, eletrônicos e o que mais seja necessário ao restabelecimento das
condições normais de funcionamento do equipamento, sem implicar em ônus adicional para a
CONTRATANTE
Realizar a manutenção corre va do equipamento e instalações objeto do Contrato, eliminando pronta e
imediatamente, sem nenhum ônus para a CONTRATANTE, quaisquer defeitos, falhas, faltas ou problemas
detectados, inclusive com a subs tuição de peças, partes, componentes e/ou acessórios defeituosos,
quando for o caso, por outros originais e novos, bem como, mais especiﬁcamente:
Quadros Elétricos
Proceder, sempre que necessário ou recomendado pela Fiscalização, aos reparos, consertos e/ou
subs tuições que se ﬁzerem necessárias (peças, partes, disjuntores, cabos, reatores, lâmpadas,
componentes, acessórios, materiais etc)
No-Break
Proceder, sempre que necessário ou recomendado pela Fiscalização, aos reparos, consertos e/ou
subs tuições que se ﬁzerem necessárias cabos, lâmpadas, LEDS, componentes, acessórios, materiais etc)
Executar todos os procedimentos referentes à manutenção preven va
Barramentos
Proceder, sempre que necessário ou recomendado pela Fiscalização, aos reparos, consertos, subs tuições,
lubriﬁcações e/ou limpezas que se ﬁzerem necessárias, efetuando, também, o controle de corrente e
tensão nas diversas seções dos barramentos, reaperto de conectores, limpeza e lubriﬁcação de peças,
partes, conectores, contatos etc.
Realizar inspeção geral para detectar sobreaquecimento, ruídos e vibrações anormais.
Outros
Inspecionar, regular, ajustar, limpar e lubriﬁcar, sempre que necessário e de acordo com as normas e
especiﬁcações técnicas, o equipamento e instalações objeto do Contrato, bem como suas peças, partes,
componentes e acessórios
Informar à Fiscalização sobre más condições de iluminação e ven lação, presença de objetos estranhos no
local, bem como qualquer outra anormalidade veriﬁcada, pron ﬁcando-se a corrigi-la, na medida do
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possível
Executar testes de segurança, de acordo com a periodicidade recomendada pela boa técnica e consoante à
legislação e às normas per nentes
Relatório Final
Relatório Gerencial e Anotação Técnica

III - SISTEMA DE AR CONDICIONADO
Manutenção Corre va: Esta etapa compreende os procedimentos de Manutenção Corre va para
Execução do Serviço para equipamentos de Sistema de Ar Condicionado. Estes serviços poderão ocorrer
em períodos pontuais.
Manutenção Corre va
Proceder, sempre que necessário, ou quando recomendado pela Contratante, aos reparos ou consertos que
se ﬁzerem necessários.
A manutenção corre va, efetuada mediante chamado técnico realizado pela CONTRATANTE, também tem
por ﬁnalidade manter o equipamento em perfeito estado de funcionamento, mediante a subs tuição das
e/ou execução de regulagens nas peças e componentes que apresentarem falhas ou defeitos, incluindo a
realização de ajustes mecânicos, eletrônicos e o que mais seja necessário ao restabelecimento das
condições normais de funcionamento do equipamento, sem implicar em ônus adicional para a
CONTRATANTE.
Relatório Final
Relatório Gerencial com Aplicação e Anotação
Técnica

ANEXO D (do Edital)
MODELOS DE DECLARAÇÕES

1. DECLARAÇÃO PARA OS FINS DO DECRETO N° 39.860, DE 30 DE MAIO DE 2019

ORGÃO/ENTIDADE
PROCESSO
MODALIDADE DE LICITAÇÃO
NUMERO DA LICITAÇÃO
CNPJ/CPF
INSCRIÇÃO ESTADUAL/DISTRITAL
REPRESENTANTE LEGAL
CPF
A pessoa sica ou jurídica acima iden ﬁcada, por intermédio de seu representante legal, declara que não incorre nas vedações previstas
no art. 9º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 1º do Decreto nº 39.860, de 30 de maio de 2019. Essa declaração é a expressão da
verdade, sob as penas da lei.
Brasília, _____ de ______________________ de _______
_______________________________________________
Assinatura
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2. DECLARAÇÃO PARA ATENDIMENTO À LEI DISTRITAL N° 4.770/2012
Pregão Eletrônico nº__/2020 Departamento de Trânsito do Distrito Federal
A
empresa___________________________________________________________,
inscrita
no
CNPJ
sob
o
nº
_______________________________, sediada no endereço_________________________________, telefone/fax nº _____________, por intermédio
do seu representante legal Sr(a). __________________________________________________________, portador(a) da Carteira de Iden dade nº
____________________ e do CPF nº _________________, DECLARA para ﬁns do disposto no ar go 2º da Lei Distrital 4.770, de 22 de fevereiro de
2012, que receberá, sem nenhum custo para o Detran-DF, bens, embalagens, recipientes ou equipamentos inservíveis e não reaproveitáveis pela
administração pública, provenientes do objeto do Pregão Eletrônico nº __/2020 - Departamento de Trânsito do Distrito Federal, e que dará o des no
legalmente estabelecido para a deposição e o tratamento adequados de objetos e resíduos.

............................................
(Local data)

............................................................
(representante)
(Observação: em caso aﬁrma vo, assinalar a ressalva acima)

3.DECLARAÇÃO PARA ATENDIMENTO À LEI DISTRITAL N° 4.799/2012
Pregão Eletrônico nº__/2020 Departamento de Trânsito do Distrito Federal
A
empresa___________________________________________________________,
inscrita
no
CNPJ
sob
o
nº
_______________________________, sediada no endereço_________________________________, telefone/fax nº _____________, por intermédio
do seu representante legal Sr(a). __________________________________________________________, portador(a) da Carteira de Iden dade nº
____________________ e do CPF nº _________________, DECLARA que atende ou que atenderá durante a vigência do contrato ao disposto na Lei
Distrital 4.779, de 29 de março de 2012, para a contratação referente ao objeto do Pregão Eletrônico nº __/2020 - Departamento de Trânsito do Distrito
Federal.

............................................
(Local data)
............................................................
(representante)
(Observação: em caso aﬁrma vo, assinalar a ressalva acima)

ANEXO E (do Edital)
DECRETO Nº 26.851, DE 30 DE MAIO DE 2006.
Publicação DODF 103, de 31/05/06 – Págs. 5 a 7.
Regula a aplicação de sanções administra vas previstas nas Leis Federais nos 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de Licitações e Contratos
Administra vos), e 10.520, de 17 de julho de 2002 (Lei do Pregão), e dá outras providências.
A GOVERNADORA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o ar go 100, inciso VII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e tendo
em vista o disposto nos ar gos 81, 86, 87 e 88 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 7° da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de
2002, bem como o disposto no art. 68 da Lei Federal n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e ainda, a centralização de compras ins tuída nos termos
da Lei Distrital n° 2.340, de 12 de abril de 1999, e as competências ins tuídas pela Lei Distrital n° 3.167, de 11 de julho de 2003, DECRETA:
CAPÍTULO I DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
SEÇÃO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restri va de direitos pelo não cumprimento das normas de licitação e/ou de contratos, em
face do disposto nos arts. 81, 86, 87 e 88, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 7º da Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de
2002, obedecerá, no âmbito da Administração Direta, Autárquica, Fundacional e das Empresas Públicas do Distrito Federal, às normas estabelecidas
neste Decreto.
Parágrafo único. As disposições deste Decreto aplicam-se também aos ajustes efetuados com dispensa e inexigibilidade de licitação, nos termos do que
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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, garan da a prévia defesa, estão sujeitas às seguintes
sanções:
I - advertência;
II - multa;
III - suspensão temporária de par cipação em licitação, e impedimento de contratar com a Administração do Distrito Federal:
a) para a licitante e/ou contratada através da modalidade pregão presencial ou eletrônico que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta,
não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu
objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude ﬁscal; a penalidade será aplicada por prazo não superior a 5 (cinco) anos, e a licitante e/ou
contratada será descredenciada do Sistema de Cadastro de Fornecedores, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais
cominações legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta come da;
b) para as licitantes nas demais modalidades de licitação previstas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a penalidade será aplicada por prazo não
superior a 2 (dois) anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta come da.
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os mo vos determinantes da punição ou
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
Parágrafo único. As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste ar go poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia a
interessada, no respec vo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.”
SUBSEÇÃO I DA ADVERTÊNCIA
Art. 3º A advertência é o aviso por escrito, emi do quando a licitante e/ou contratada descumprir qualquer obrigação, e será expedido:
I - pela Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório, e, em
se tratando de licitação para registro de preços, até a emissão da autorização de compra para o órgão par cipante do Sistema de Registro de Preços;
II - pelo ordenador de despesas do órgão contratante se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução contratual, entendida desde a
recusa em re rar a nota de empenho ou assinar o contrato.
SUBSEÇÃO II DA MULTA
Art. 4º A multa é a sanção pecuniária que será imposta à contratada, pelo ordenador de despesas do órgão contratante, por atraso injus ﬁcado na
entrega ou execução do contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais:
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;
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;
III - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do
disposto nos incisos I e II deste ar go;
IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injus ﬁcada do adjudicatário em assinar o contrato ou re rar o instrumento equivalente, dentro do
prazo estabelecido pela Administração, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/nota de
empenho, calculado sobre a parte inadimplente;
V - até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de
entrega.
§ 1º A multa será formalizada por simples apos lamento contratual, na forma do art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e será executada
após regular processo administra vo, oferecido à contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do
recebimento da no ﬁcação, nos termos do § 3º do art. 86 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observada a seguinte ordem:
I - mediante desconto no valor da garan a depositada do respec vo contrato;
II - mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e
III - mediante procedimento administra vo ou judicial de execução.
§ 2º Se a multa aplicada for superior ao valor da garan a prestada, além da perda desta, responderá à contratada pela sua diferença, devidamente
atualizada pelo Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) ou equivalente, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração ou cobrados judicialmente.
§ 3º O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a par r do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou
execução do contrato, se dia de expediente normal na repar ção interessada, ou no primeiro dia ú l seguinte.
§ 4º Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:
I - o atraso não superior a 5 (cinco) dias;
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II - a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respec vos custos de cobrança.
§ 5º A multa poderá ser aplicada cumula vamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da falta come da, consoante o previsto no
Parágrafo único do art. 2º e observado o princípio da proporcionalidade.
§ 6º Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverão ser cancelados e/ou rescindidos, exceto se houver jus ﬁcado
interesse da unidade contratante em admi r atraso superior a 30 (trinta) dias, que será penalizado na forma do inciso II do caput deste ar go.
§ 7º A sanção pecuniária prevista no inciso IV do caput deste ar go não se aplica nas hipóteses de rescisão contratual que não ensejam penalidades.
Art. 4-A A multa de que trata o art. 4º deste Decreto será aplicada, nas contratações previstas na Lei Federal nº 12.232, de 29 de abril de 2010, nos
seguintes percentuais:
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;
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;
III - 1% (um por cento) do valor do contrato em caso de recusa injus ﬁcada do adjudicatário em assinar o termo contratual dentro do prazo
estabelecido pela Administração;
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;
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.
SUBSEÇÃO III DA SUSPENSÃO
Art. 5º A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de par cipar de licitações e de contratar com a Administração, e, se
aplicada em decorrência de licitação na modalidade pregão, ainda suspende o registro cadastral da licitante e/ou contratada no Cadastro de
Fornecedores do Distrito Federal, ins tuído pelo Decreto nº 25.966, de 23 de junho de 2005, e no Sistema de Cadastramento Uniﬁcado de
Fornecedores - SICAF, de acordo com os prazos a seguir:
I - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, emi da pela Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, ou pelo órgão
integrante do Sistema de Registro de Preços, a licitante e/ou contratada permanecer inadimplente;
II - por até 90 (noventa) dias, em licitação realizada na modalidade pregão presencial ou eletrônico, quando a licitante deixar de entregar, no prazo
estabelecido no edital, os documentos e anexos exigidos, quer por via fax ou internet, de forma provisória, ou, em original ou cópia auten cada, de
forma deﬁni va;
III - por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregão, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o
contrato, ensejar o retardamento na execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato;
IV - por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante:
a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsiﬁcados nas licitações, obje vando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da
adjudicação do objeto da licitação;
b) tenha pra cado atos ilícitos visando a frustrar os obje vos da licitação;
c) receber qualquer das multas previstas no ar go anterior e não efetuar o pagamento.
§ 1° São competentes para aplicar a penalidade de suspensão:
I - a Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório, e, em se
tratando de licitação para registro de preços, até a emissão da autorização de compra para o órgão par cipante do Sistema de Registro de Preços;
II - o ordenador de despesas do órgão contratante, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução contratual, entendida desde a
recusa em re rar a nota de empenho ou assinar o contrato.
§ 2º A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oﬁcial do Distrito Federal.
I - se aplicada pela Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, na hipótese do descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento
licitatório, e, em se tratando de licitação para registro de preços, até a emissão da autorização de compra para o órgão par cipante do Sistema de
Registro de Preços, implicará na suspensão, por igual período, perante todos os órgãos/en dades subordinados à Lei Distrital no 2.340, de 12 de abril
de 1999, e alterações posteriores;
II - se aplicada pelo ordenador de despesas do órgão contratante e/ou par cipante do Sistema de Registro de Preços, na hipótese do descumprimento
da obrigação ocorrer na fase de execução contratual, entendida desde a recusa em re rar a nota de empenho ou assinar o contrato, implicará na
suspensão perante o órgão sancionador.
§ 3° O prazo previsto no inciso IV poderá ser aumentado para até 05 (cinco) anos, quando as condutas ali previstas forem pra cadas no âmbito dos
procedimentos derivados dos pregões.
SUBSEÇÃO IV DA DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE
Art. 6º A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário de Estado ou autoridade equivalente do órgão de origem, à vista dos mo vos
informados na instrução processual.
§ 1º A declaração de inidoneidade prevista neste ar go permanecerá em vigor enquanto perdurarem os mo vos que determinaram a punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que a aplicou, e será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração
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pelos prejuízos resultantes de sua conduta e após decorrido o prazo da sanção.
§ 2º A declaração de inidoneidade e/ou sua ex nção será publicada no Diário Oﬁcial do Distrito Federal, e seus efeitos serão extensivos a todos os
órgãos/en dades subordinadas ou vinculadas ao Poder Execu vo do Distrito Federal, e à Administração Pública, consoante dispõe o art. 87, IV, da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993.”
CAPÍTULO II DAS DEMAIS PENALIDADES
Art. 7° As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou falsiﬁcados, ou que por quaisquer outros meios pra carem atos
irregulares ou ilegalidades para obtenção no registro no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, administrado pela Subsecretaria de Compras e
Licitações, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
I - suspensão temporária do cer ﬁcado de registro cadastral ou da obtenção do registro, por até 24 (vinte e quatro) meses, dependendo da natureza e
da gravidade dos fatos; e
II - declaração de inidoneidade, nos termos do art. 6º deste Decreto.
Parágrafo único. Aplicam-se a este ar go as disposições dos §§ 2º e 3º do art. 5º deste Decreto.
Art. 8º 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:
I - tenham sofrido condenação deﬁni va por pra carem, por meios dolosos, fraude ﬁscal no recolhimento de quaisquer tributos;
II - tenham pra cado atos ilícitos, visando frustrar os obje vos da licitação;
III - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos pra cados.
CAPÍTULO III DO DIREITO DE DEFESA
Art. 9º É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, a contar da ciência da respec va no ﬁcação.
§ 1° O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que pra cou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo
de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5
(cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.
§ 2º Na contagem dos prazos estabelecidos neste Decreto, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias
consecu vos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.
§3º (Revogado pelo DECRETO Nº 27.069, DE 14/08/2006, DODF DE 15/08/06).
§ 4° Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após o exaurimento da fase recursal, a aplicação da sanção será formalizada por
despacho mo vado, cujo extrato deverá ser publicado no Diário Oﬁcial do Distrito Federal, devendo constar:
I - a origem e o número do processo em que foi proferido o despacho;
II - o prazo do impedimento para licitar e contratar;
III - o fundamento legal da sanção aplicada;
IV - o nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro da Receita Federal.
§ 5° Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, a autoridade competente para aplicação da sanção
providenciará a sua imediata divulgação no sí o www.fazenda.df.gov.br, inclusive para o bloqueio da senha de acesso ao Sistema de Controle e
Acompanhamento de Compra e Licitações e Registro de Preços do Distrito Federal - e-compras, e aos demais sistemas eletrônicos de contratação
man dos por órgãos ou en dades da Administração Pública do Distrito Federal.
§ 6º Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oﬁcial do Distrito Federal as sanções aplicadas com fundamento nos arts. 3º e 4º deste
Decreto, as quais se formalizam por meio de simples apos lamento, na forma do art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.”
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.”
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
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em que o descumprimento recaia sobre o contrato oriundo do Sistema de Registro de Preços.
Art. 14. Os prazos referidos neste Decreto só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou na en dade.
Art. 15. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário.

ANEXO F (do Edital)
MINUTA DO CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2020
CONTRATO Nº

/

RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ___________________________
PROCESSO SEI Nº 00055-00021260/2020-53
1.

DAS PARTES

1.1.
O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL, Autarquia Distrital criada pela Lei n.º 6.296, de 15 de dezembro de 1975,
vinculado à SSP/DF, situado no SAIN Lote “A”, Bloco “B”, Edi cio Sede do DETRAN, 1º andar, em Brasília-DF, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
00.475.855/0001-79, neste ato representado por seu Diretor-Geral, ZÉLIO MAIA DA ROCHA, brasileiro, portador do CPF nº 375.838.671-34 e da CI nº
942.446 SSP-DF, doravante denominado CONTRATANTE, e a ________________________________________________., CNPJ
nº
___________________, com sede na ________________________________________________________________________________, neste ato
legalmente representada pelo Sr. _____________________________, portador do CPF nº _____________________ e da CI nº
______________________, doravante denominada CONTRATADA, resolvem ﬁrmar o presente Contrato com fulcro na Lei nº 10.520/2002 e
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, obedecendo às condições do Termo de Referência e do Edital do Pregão Eletrônico nº
28/2020 constantes nos autos do Processo SEI nº 00055-00021260/2020-53, bem como as seguintes cláusulas:
2.

DO OBJETO

2.1.
O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços de manutenção predi va, preven va, corre va, suporte técnico presencial,
transferência de tecnologia e fornecimento de componentes, peças, materiais e insumos do po grupo motor gerador, no-break e clima zação de
precisão para sustentação do Data Center do DETRAN. Considera-se nesse caso a manutenção dos equipamentos de energia interrupta UPS, dos
aparelhos de ar condicionado de precisão (evaporadores e condensadoras), das linhas frigoríferas, do grupo motor gerador, dos painéis e quadros
elétricos gerenciáveis e dos sistemas de gerenciamento e monitoramento ambiental por meio de disposi vos visuais e sensoriais (câmeras e sensores).
A manutenção deverá ser em escala de 24x7x365, sendo que, a prestação de serviço, na forma presencial, para as manutenções predi vas e
preven vas, deverão ocorrer em dias úteis, no horário de funcionamento do órgão, estabelecido pela Instrução nº 135, de 22 de março de 2013, de
acordo com as condições e especiﬁcações constantes no Termo de Referência e seus anexos, constantes do Anexo A do Edital do Pregão Eletrônico nº
28/2020, que é parte integrante do presente Ajuste, independentemente de transcrição.
3.

DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO

3.1.
O prazo de duração do contrato será de 12 (doze) meses consecu vos e ininterruptos, contados da data da úl ma assinatura do
instrumento pelas partes, podendo ser prorrogado por igual período, respeitado o limite de 60 (sessenta) meses de duração total da avença, nos
termos e condições permi dos pela legislação vigente.
3.2.
A CONTRATADA não tem direito subje vo à prorrogação contratual, que obje va a obtenção de preços e condições mais vantajosas para
a Administração, conforme estabelece o art. 57, inciso II da Lei nº. 8.666, de 1993.
3.3.
Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou amor zados no primeiro ano da contratação deverão ser
eliminados como condição para a renovação.
3.4.
Não será efe vada a prorrogação contratual quando os preços pra cados pela CONTRATADA es verem superiores aos estabelecidos
como limites pelas Portarias do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, admi ndo-se a negociação para redução de preços.
3.5.
Não se realizará a prorrogação contratual quando a CONTRATADA
ver sido declarada inidônea, impedida
suspensa temporariamente de par cipação em licitação e/ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os efeitos.
4.

ou

DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1.
O
valor
global
do
contrato
para
o
período
de
contratação
é
R$
_________________ (______________________________________________), conforme discriminado na proposta da CONTRATADA, Documento SEI
nº________, pago com os recursos procedentes do orçamento vigente do CONTRATANTE, correndo a despesa à conta da Dotação Orçamentária:
fonte ________, função _______, Subfunção _______, Programa _________, Meta _______, SubTítulo ________,
Elemento de
Despesa _______________ e Nota de Empenho nº 2018NE______ (SEI).
4.1.1.

O valor mensal es mado é de R$ _________________ (______________________________________________).

4.1.2.
No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou
impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, ﬁscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto da contratação.
4.1.3.
O valor acima é meramente es ma vo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quan ta vos de serviços
efe vamente prestados.
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Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar nota Fiscal devidamente “atestada” pelo gestor do contrato.

4.3.
O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias, contados a par r da data de apresentação da Nota Fiscal, desde que o documento de
cobrança esteja em condições de liquidação de pagamento.
4.4.

É vedado o pagamento antecipado.

4.5.
Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA 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.
4.6.

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

a) A multa será descontada do valor total do respec vo contrato; e
b) Se o valor da multa for superior ao valor devido execução do objeto contratual, responderá a Contratada pela sua diferença a qual será descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
4.7.
Os pagamentos à CONTRATADA deverão se dar em conformidade com a exceção prevista pelo inciso III, do Parágrafo Único do Decreto
nº 32.767, de 17 de fevereiro de 2011. Dessa forma a CONTRATADA deverá indicar o número da conta corrente e da agência em que pretende receber
o pagamento.
4.8.
Ocorrendo atraso no pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha dado causa, haverá incidência de correção monetária sobre o
valor devido por índice adotado em lei, ou na falta de previsão especíﬁca, pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IPCA).
4.9.
Deverão ser observadas as instruções e detalhamentos sobre o faturamento e pagamento con dos no Termo de Referência, Anexo A do
Edital do Pregão Eletrônico nº 28/2020.
5.

DO REAJUSTE

5.1.
Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os valores contratados serão reajustados anualmente,
pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado pelo Ins tuto Brasileiro de Geograﬁa e Esta s ca, ou
outro índice que vier a subs tuí-lo, ocorrida no período compreendido entre a data da entrega da proposta e a data de aniversário de apresentação da
proposta.
5.1.1.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, a anualidade será contada a par r da data do úl mo reajuste concedido.

5.1.2.

Os reajustes serão formalizados por meio de apos lamento, conforme art. 65, §8º da Lei nº 8.666/93.

5.1.3.
Os reajustes não interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a manutenção do equilíbrio econômico dos contratos
com base no disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
6.
6.1.

DAS ALTERAÇÕES
Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

6.2.
A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se ﬁzerem necessários, até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
6.3.
As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato.
7.

DA GARANTIA

7.1.
A CONTRATADA prestará a garan a, no prazo de 10 (dez) dias, observadas as condições previstas no Edital, com validade de 90 (noventa)
dias após o término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação, cabendo à mesma optar por uma das seguintes modalidades:
a) Caução em dinheiro ou tulo da dívida pública;
b) Fiança bancária;
c) Seguro-garan a.
7.1.1.
O prazo para entrega da garan a poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, caso necessário, desde que a jus ﬁca va
fundamentada seja previamente apresentada para análise da CONTRATANTE antes de expirado o prazo inicial.
7.1.2.
O atraso na entrega superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento
ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n.º 8.666, de 1993.
7.2.
A garan a corresponderá a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, em conformidade com ar go 56, parágrafo 2º, Lei nº
8.666/93, e a regulamentação vigente.
7.3.
No caso de se prestar caução em dinheiro ou em tulos da dívida pública como garan a, a empresa adjudicatária deverá fazer o devido
depósito tendo como beneﬁciário o CONTRATANTE.
7.4.
Caso a CONTRATADA opte por apresentar tulos da dívida pública, estes deverão ter valor de mercado compa vel com o valor a ser
garan do no contrato, preferencialmente em consonância com as espécies recomendadas pelo Governo Federal, como aquelas previstas no art. 2º, da
Lei n.º 10.179, de 06 de fevereiro de 2001.
7.5.
No caso de apresentação de ﬁança bancária como garan a, a mesma deverá ser emi da em nome do CONTRATANTE, devendo constar
do instrumento, a renúncia expressa pelo ﬁador, dos bene cios previstos nos arts. 821, 827, 835, 837, 838 e 839, todos da Lei nº 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 - Código Civil; art. 130 do Código de Processo Civil; arts. 261 e 262 do Código Comercial.
7.6.

No caso de apresentação de seguro-garan a, este deve ter como beneﬁciário direto, único e exclusivamente, o CONTRATANTE.

7.7.
A garan a apresentada deve prever, expressamente, que, ocorrendo aplicação de multa, após regular processo administra vo, o valor
correspondente poderá ser descontado da garan a contratual.
7.7.1.
Se a garan a for u lizada em pagamento de qualquer obrigação ou de multa aplicada, após o devido processo legal, assegurado o
contraditório e ampla defesa, a CONTRATADA se obrigará a fazer a respec va reposição, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da
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data em que for no ﬁcada pelo CONTRATANTE.
7.8.
A CONTRATADA deverá atualizar o prazo da garan a, em caso de prorrogação do contrato, e/ou reforçar em valor proporcional, no caso
de reajustamento de preços, em até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do ato.
7.8.1.
Em caso de prorrogação da vigência do contrato, em sucessivo período, exigir-se-á nova prestação de garan a nas mesmas condições
apresentadas quando da assinatura do contrato, salvo se houver solicitação da CONTRATADA para mudança na modalidade da garan a, cuja aceitação
da modalidade é de exclusiva liberalidade do CONTRATANTE.
7.9.
A garan a prestada pela CONTRATADA será liberada ou res tuída após a execução do contrato, observado o disposto no art. 56, § 4º, se
for o caso, e no art. 73, ambos da Lei nº 8.666/93, e somente ocorrerá ante a comprovação de que a empresa cumpriu com as obrigações decorrentes
da contratação.
8.

DO REGIME E DO PRAZO DE EXECUÇÃO

8.1.
O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados e o prazo de execução
são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.
9.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1.

São obrigações da CONTRATADA:

9.1.1.

Executar o objeto em perfeitas condições, conforme proposta apresentada e exigências con das no Edital e anexos;

9.1.2.
Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração seja qual for, desde que pra cada por seus funcionários durante a execução dos
serviços ainda que no recinto do CONTRATANTE;
9.1.3.

Atender prontamente qualquer exigência do representante do CONTRATANTE inerente ao objeto do contrato;

9.1.4.

Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

9.1.5.
Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus ao
CONTRATANTE, inclusive o transporte;
9.1.6.
contratuais;

Nomear e manter preposto durante toda a garan a, com poderes para intermediar assuntos rela vos ao ﬁel cumprimento das cláusulas

9.1.7.
Responsabilizar-se pelos encargos previdenciários, ﬁscais e trabalhistas, existentes ao tempo da contratação ou por vir, resultantes da
execução do contrato;
9.1.8.
Receber de bens, embalagens, recipientes ou equipamentos inservíveis e não reaproveitáveis pela administração pública e comprovar
que adota prá cas de desfazimento sustentável, reciclagem dos bens inservíveis e processos de reu lização, nos termos da Lei Distrital nº 4.770/2002;
9.1.9.
Comprovar mensalmente, junto ao gestor responsável pelo repasse de recurso público, a regularidade no atendimento às suas
obrigações de natureza ﬁscal, trabalhista e previdenciária rela vas a seus empregados, nos termos da Lei Distrital nº 5.087/2013; (PARA SERVIÇOS
TERCEIRIZADOS)
9.1.9.1.
As irregularidades encontradas em relação às obrigações ﬁscais, trabalhistas e previdenciárias das empresas de que trata este item
devem ser sanadas no prazo máximo de 30 (trinta) dias da detecção.
9.1.9.2.
O não atendimento das determinações constantes da Lei Distrital nº 5.087/2013 implica a abertura de processo administra vo para
rescisão unilateral do contrato por parte da Administração Pública.
9.1.10.

Fornecer plano de saúde aos seus funcionários, nos termos da Lei Distrital nº 4.799/2012.

9.1.11.
Manter, durante toda a execução do contrato, em compa bilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de
habilitação e qualiﬁcação exigidas para formalizar a presente contratação, inclusive as seguintes cer dões nega vas:
a) Cer dão Nega va de Débitos para com o Governo do Distrito Federal conforme Decreto 32.598 de 15/12/2010;
b) Cer dão Nega va de Débitos – CND, emi da pelo INSS – Ins tuto Nacional de Seguridade Social, devidamente atualizada (Lei n.º 8.212/90);
c) Cer dão Conjunta Rela vos a Tributos Federais e Dívida A va da União expedida pelo Ministério da Fazenda – Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional – Receita Federal do Brasil;
d) Cer ﬁcado de Regularidade do Fundo de Garan a por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente
atualizado (Lei n.º 8.036/90);
e) Cer dão nega va de débitos trabalhistas – CNDT.
9.1.12.
10.

Cumprir demais obrigações con das no Termo de Referência, Anexo A do Pregão Eletrônico nº 28/2020.
DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

10.1.

São obrigações do CONTRATANTE:

10.1.1.
8.666/93;

Designar um ﬁscal a ﬁm de acompanhar e ﬁscalizar a execução do contrato e atestar as faturas, conforme previsto no ar go 67 da Lei

10.1.2.

Liquidar o empenho e efetuar o pagamento da fatura dentro dos prazos e condições pactuados;

10.1.3.

Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços dentro das normas do contrato;

10.1.4.

Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços e materiais entregues em desacordo com as obrigações assumidas pela CONTRATADA;

10.1.5.

Exigir as cer dões do item 9.1.12 ao longo da execução do contrato, sempre que entender necessário;

10.1.6.

Cumprir demais obrigações con das no Termo de Referência, Anexo A do Pregão Eletrônico nº 28/2020.

11.

DA RESCISÃO CONTRATUAL
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11.1.
O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do CONTRATANTE, reduzido a termo no respec vo processo, observado o disposto
no ar go 78 da Lei 8.666/93, sujeitando-se a CONTRATADA às consequências determinadas pelo ar go 80 da referida Lei, sem prejuízo das demais
sanções cabíveis.
12.

DAS PENALIDADES

12.1.
Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente Ajuste, serão aplicadas as penalidades estabelecidas no Decreto
26.851/2006, que regulamentou a aplicação das sanções administra vas previstas na Lei Federal n.º 8.666/93, e suas alterações pelos Decretos nº
26.993 de 12/7/2006 e 27.069 de 14/08/2006.
12.2.
A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restri va de direitos pelo não cumprimento das normas previstas neste Contrato, em
face do disposto nos arts. 81, 86, 87 e 88 da Lei 8.666/93, serão obedecidos no âmbito da Administração Direta, Autárquica, Fundacional e das
Empresas Públicas do Distrito Federal, às normas estabelecidas no referido Decreto Distrital, Anexo V.
12.3.
Os atrasos injus ﬁcados na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato sujeitarão a CONTRATADA à multa,
descontada da garan a oferecida ou judicialmente, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei nº. 8.666/93, facultada ao CONTRATANTE, em
todo caso, a rescisão unilateral.
13.

DA GESTÃO CONTRATUAL

13.1.
O CONTRATANTE designará gestor(es) para a gestão e acompanhamento contratual, que desempenharão as atribuições con das nos
parágrafos 1º e 2º, do ar go 67, da Lei 8.666/93 e do Decreto 32.598/2010, das Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do DF, nos
termos da Instrução de Serviço nº 828 de 22 de setembro de 2016 - DETRAN/DF.
14.

DO REGISTRO E PUBLICAÇÃO

14.1.
Para eﬁcácia do presente Termo Adi vo deverá o mesmo ser registrado pelo setor competente do DETRAN/DF e publicado no Diário
Oﬁcial do Distrito Federal, às expensas da Autarquia.
15.

DO FORO E DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1.
Fica eleito o Foro de Brasília/DF, para dirimir quaisquer dúvidas rela vas ao cumprimento do presente Contrato, que lido e estando em
conformidade com a vontade das partes, é assinado para que possa sur r seus devidos efeitos legais.
15.2.
O teor do Edital do Pregão Eletrônico nº 28/2020, seus anexos e a proposta da CONTRATADA são partes integrantes deste Contrato,
independentemente de transcrição.
15.3.
É proibido o uso de mão de obra infan l, sob pena de rescisão do contrato e a aplicação de multa, sem prejuízo das sanções legais
cabíveis, nos termos da Lei Distrital nº 5.061/2013.
15.4.
É proibido o uso de conteúdo discriminatório contra a mulher, que incen ve a violência contra a mulher, que exponha a mulher a
constrangimento, bem como o uso de conteúdo homofóbico ou que represente qualquer po de discriminação, nos termos da Lei Distrital nº
5.448/2015.
15.5.
“Havendo irregularidades neste instrumento entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone
0800-6449060”. (Decreto Distrital 34.031, de 12 de dezembro de 2012).
Pelo CONTRATANTE
ZÉLIO MAIA DA ROCHA
Pela CONTRATADA
(Representante Legal)
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