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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2018 
(PROC. Nº 0003257.16.2017.4.01.8005) 

 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS 

 DE PEQUENO PORTE (EPP) 
 

(REPETIÇÃO DO PREGÃO 57/2017)  
 

A Justiça Federal de Primeiro Grau no Distrito Federal, por intermédio do Pregoeiro, 
designado pela Portaria nº 71, de 29 de outubro de 2017, torna público a abertura de 
procedimento licitatório, na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor 
preço, obedecidas as disposições contidas na Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, no 
Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 2013, no Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005, na Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, na Lei 12.846, de 1º de agosto de 
2013, e, subsidiariamente, nas disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações, independentemente de transcrição das normas regentes e às condições e 
exigências deste Edital e seus anexos. 
  
Na data, horário e endereço eletrônico abaixo indicado far-se-á a abertura da Sessão 
Pública de Pregão Eletrônico, por meio do Sistema Eletrônico COMPRASNET. 
 
DIA: 22 de Janeiro de 2018 
HORÁRIO: 14 hs (horário de Brasília/DF) 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br 
Código UASG: 090023 
 
1. DO OBJETO 
 
1.1 - O objeto da presente licitação consiste na contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de blindagem nível III-A para veículo S.U.V trailblazer com 
instalação de acessórios de segurança, de propriedade desta Seccional, conforme 
discriminado no Anexo I deste Edital – Termo de Referência. 
 
1.2 – Em caso de discordância existente entre as especificações descritas no Comprasnet e 
as especificações técnicas constantes deste Edital, prevalecerão as últimas. 
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1.3 - O objeto desta contratação será realizado na forma de execução indireta, com regime 
de execução de empreitada por preço global, nos termos do art. 6º, inciso VIII, alínea "a" 
da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
1.4 - É vedada a subcontratação total do objeto contratado, sendo permitida a 
subcontratação parcial, limitada a 25% (vinte e cinco por cento), nos termos do artigo 72 e 
78 da Lei 8.666/93, conforme especificado no item 19 do Termo de Referência - ANEXO 
I deste edital. 
 
2. DOS ANEXOS 
 
2.1 - São partes integrantes deste Edital: 
 

a) ANEXO I – Termo de Referência; 
b) ANEXO II – Modelo de Proposta; 
c) ANEXO III – Modelo de Declaração de Vistoria e de Dispensa de Vistoria 
d) ANEXO IV – Modelo de Declaração (TCU – Acórdão 1.793/2011). 
e) ANEXO V - Minuta  do Contrato 

 
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1 - Poderão participar deste Pregão, exclusivamente, microempresas e empresas de 
pequeno porte, nos termos do art. 48, inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006, que 
atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus anexos, e que estiverem 
devidamente credenciados no sítio  www.comprasgovernamentais.gov.br. 
 
3.2 – A participação no pregão eletrônico dar-se-á pela utilização da senha privativa do 
licitante, obtidas junto à STI/MP, onde também deverão informar-se a respeito do seu 
funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização. 
 
3.3 – O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que: se 
enquadra como ME/EPP (se for o caso); que está ciente e concorda com as condições 
contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação; que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação; que não emprega menor 
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 
16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz; 
que sua proposta foi elaborada de maneira independente e que não possui empregados 
executando trabalho degradante ou forçado. 
 
3.3.1 – O preenchimento de qualquer declaração falsa no sistema Comprasnet sujeitará o 
licitante às sanções legais cabíveis. 
 
3.4 - Não poderão participar desta licitação: 
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3.4.1 - Empresas suspensas de participar de licitação e impedida de contratar com a JFDF, 
durante o prazo da sanção aplicada;  
 
3.4.2 - Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida sua reabilitação;  
 
3.4.3 -  Empresas impedidas de licitar e contratar com a União, durante o prazo da sanção 
aplicada;  
 
3.4.4 - Empresas proibidas de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no art. 
72, § 8º, V, da Lei nº 9.605/98;  
 
3.4.5 - Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 
8.666/93;  
 
3.4.6 - Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;  
 
3.4.7 - Empresas cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com o 
objeto deste Pregão;  
 
3.4.8 -  Empresas que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, 
recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação;  
 
3.4.9 - Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição; 
 
3.4.10 - Empresas que não se qualifiquem como ME/EPP ou que, embora qualificadas 
como ME/EPP, incidam em qualquer das excludentes do artigo 3º, §4º, da LC nº 
123/2006. 
 
4. DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1. - O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, dependerá de registro 
atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme 
disposto no § 2º do art. 3º do Decreto nº 5.450/05. 
 
4.2. - Caberá ao licitante interessado em participar do pregão eletrônico credenciar-se no 
SICAF, conforme disposto no inciso I do art. 13 do Decreto 5.450/05. 
 
4.3 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal do 
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº 
5.450/2005). 
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4.4 - O licitante responsabilizar-se-á formalmente pelas transações efetuadas em seu 
nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos 
praticados diretamente ou por seu representante. 
 
5. DO CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS 
 
5.1 - A empresa interessada em participar do certame deverá cadastrar sua proposta com a 
descrição completa do objeto ofertado, indicando marca/modelo e o preço unitário do 
item, com apenas duas casas decimais, em moeda corrente nacional, exclusivamente 
por meio eletrônico através do site: www.comprasgovernamentais.gov.br, a partir da data 
da liberação do edital no Sistema Comprasnet, até a data e hora marcadas para a abertura 
da sessão. 
 
5.1.1 – No campo destinado à descrição detalhada do objeto ofertado, a licitante deverá 
informar os dados complementares e singulares que o caracteriza, quando for o caso, não 
se admitindo expressões tais como "de acordo com o edital", "na forma do edital", etc, 
ficando a licitante sujeita a desclassificação. 
 
5.1.2 - O licitante deverá incluir nos preços apresentados todos os custos e despesas, tais 
como: tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto. 
 
5.2 – Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 
anteriormente apresentada; entretanto, após iniciada a sessão, somente caberá desistência 
por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
 
5.2.1 – Como condição de participação do grupo, o licitante deverá, 
obrigatoriamente, cotar todos os seus itens. 
 
5.2.2 – A desclassificação de um único item do grupo implicará na desclassificação da 
proposta para todo o grupo. 
 
5.3 - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua 
desconexão. 
 
5.4 - A participação no certame e a apresentação da proposta implicarão plena aceitação, 
por parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, não se lhe 
reconhecendo o direito à argüição de omissões, enganos ou erros posteriores, que 
encerrem a pretensão de alterar o valor total ofertado. 
 
5.5 - Não serão aceitas cotações com quantidades inferiores às constantes no ANEXO 
I - Termo de Referência deste Edital. 
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6. DO PROCEDIMENTO E DA ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO 
 
6.1 - O Pregoeiro e sua equipe de apoio obedecerão, na execução dos seus trabalhos, aos 
trâmites e procedimentos estabelecidos na legislação pertinente e conforme os subitens 
abaixo: 
 
6.1.1 - no horário estabelecido no preâmbulo deste Edital, o Pregoeiro efetuará a abertura 
das propostas cadastradas no sistema “PREGÃO ELETRÔNICO” por meio do endereço 
eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br
 

; 

6.1.2 – durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá, 
exclusivamente, mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 
 
6.1.3 - abertas as propostas, o Pregoeiro verificará a conformidade de cada item com os 
requisitos estabelecidos no ANEXO I deste Edital – Termo de Referência; 
 
6.1.3.1 – caso seja verificado que a proposta não atende aos requisitos estabelecidos, esta 
será desclassificada pelo Pregoeiro, de forma fundamentada e registrada no sistema; 
 
6.1.3.2 – quando compatíveis, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, e os licitantes 
que não tiveram suas propostas desclassificadas poderão encaminhar lances 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

 
7. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 
 
7.1 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances sucessivos, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, pelo valor unitário de cada item, com 
apenas duas casas decimais

 

, sendo imediatamente informados do horário e valor 
consignados no registro de cada lance.  

7.1.1 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 
real, do valor do menor lance registrado, por item. O sistema não identificará o autor dos 
lances aos demais participantes.  
 
7.2 – Na fase de lances a disputa será por item, sendo que no caso do grupo, o sistema 
atualizará automaticamente o valor global do grupo, classificando-se em primeiro lugar a 
empresa que ofertar o menor valor global para o grupo. 
 
7.3 – Para novos lances, obrigatoriamente, o licitante deverá oferecer um valor inferior ao 
ofertado por ele anteriormente e registrado pelo sistema. 
 
7.4 - O sistema registrará lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for registrado 
primeiro. 
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7.5 – Não poderá haver desistência dos lances efetuados, sujeitando-se o proponente 
desistente às penalidades previstas no art. 28 do Decreto n° 5.450/05. Entretanto, o 
Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente 
inexeqüível. 
  
7.6 - No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema 
eletrônico permanecer operante e acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo 
recebidos sem prejuízo dos atos realizados; 
 
7.6.1 - quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do 
Pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos 
participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação. 
 
7.7 – A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro, e o 
sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, no qual será concedido o 
tempo de no mínimo 1 (um) minuto e de no máximo 60 (sessenta) minutos. 
 
7.7.1 – Com o encerramento do tempo de iminência, transcorrerá período de tempo de até 
30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será 
automaticamente encerrada a recepção de lances. 
 
7.8 - O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento 
da etapa de lances ou após negociação e decisão do Pregoeiro.  
 
8. DA NEGOCIAÇÃO 
 
8.1 - Encerrada a fase de lances, o Pregoeiro examinará a compatibilidade de preço 
ofertado pelo proponente classificado em primeiro lugar com o valor estimado para a 
contratação. 
 
8.2 – O Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante 
que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, 
observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes 
daquelas previstas no edital. 
 
8.3 - Não sendo compatível o preço e havendo recusa de contraproposta, por parte do 
primeiro colocado, o Pregoeiro recusará sua proposta e direcionará a contraproposta ao 
licitante imediatamente classificado, e assim sucessivamente, até a obtenção do preço 
julgado aceitável. 
 
8.4 – A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 
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9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 
 
9.1 – O Pregoeiro levará em conta, no interesse da Justiça Federal de Primeiro Grau no 
Distrito Federal, o critério do menor preço por grupo, respeitados os valores máximos 
admitidos por item e as condições estabelecidas neste Edital. 
 
9.2 – Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, o licitante 
classificado provisoriamente em primeiro lugar, deverá encaminhar, em arquivo único, via 
sistema eletrônico (Comprasnet), por meio da opção “Enviar Anexo”, a proposta de preços 
ajustada ao menor lance, bem como os documentos de habilitação constantes do item 10 
deste edital, no prazo máximo de 2 (duas) horas, contado da solicitação do Pregoeiro. 
 
9.2.1 – A proposta de preços deverá ser redigida em língua portuguesa, sem alternativas, 
opções, emendas, ressalvas, borrões, rasuras ou entrelinhas, e dela deverá constar: 
 
9.2.1.1 – especificações claras e detalhadas do objeto licitado, de acordo com as 
especificações contidas no Anexo I deste Edital – Termo de Referência; 
 
9.2.1.2 -  prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da 
data da sessão pública de recebimento da proposta de preços, encerrando-se sempre em dia 
útil. 
 
9.2.1.3 – razão social da empresa, CNPJ, endereço completo, telefone, correio eletrônico 
para contato e recebimento/aceite da nota de empenho ou contrato, conforme o caso,  
banco, agência, praça de pagamento e conta corrente, assinatura e nome legível do 
representante legal da empresa responsável pela proposta. 
 
9.3 – Nos casos em que forem detectados erros materiais nas propostas apresentadas, 
durante a análise da aceitação, o Pregoeiro poderá determinar ao licitante vencedor, ajustes 
formais. 
 
9.4 – O Pregoeiro poderá solicitar fôlderes, catálogos, prospectos e encartes dos materiais, 
a fim de subsidiar a análise pelo Setor Técnico, devendo tal documentação ser 
encaminhada juntamente com a proposta no arquivo único e no prazo constante no 
subitem 9.2. 
 
9.5 – Caso ocorram problemas que impossibilitem o encaminhamento da documentação 
exigida no subitem 9.2 em “arquivo único”, deverá o licitante avisar o Pregoeiro, via chat, 
a fim de que ele possa novamente convocar o anexo, liberando, assim, o sistema.  
 
9.6 - A pedido do licitante – via chat e justificadamente, o prazo fixado no subitem 9.2 
poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro, levando-se em conta o interesse desta JFDF, a 
justificativa e a razoabilidade do pleito.  
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9.7 - Em caráter de diligência, os documentos remetidos por meio da opção “Enviar 
Anexo” do sistema Comprasnet, poderão ser solicitados em original ou por cópia 
autenticada a qualquer momento. Nesse caso, e somente quando solicitado pelo pregoeiro, 
os documentos deverão ser postados no prazo de 2 (dois) dias, a contar da solicitação, à 
Seção de Compras e Licitações da Justiça Federal de Primeiro Grau no Distrito Federal, 
situada no SAUS, Quadra 2, Bloco G, Lote 8, Anexo A, Brasília – DF, CEP: 70.070-933.  
 
9.8 - O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada 
no subitem 9.2 e no prazo estipulado no mesmo subitem, sem que tenha apresentado 
justificativa aceita pelo Pregoeiro, terá sua proposta recusada e sujeitar-se-á às sanções 
previstas neste edital. 
 
9.9 – O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal 
desta Justiça Federal do Distrito Federal, ou ainda, de pessoas físicas ou jurídicas 
estranhas a ele, para orientar sua decisão. 
 
9.10 – Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital e seus 
anexos, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 
 
9.11 - Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor 
zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e 
instalações de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade 
de remuneração. 
 
9.12 – Também não serão admitidas propostas elaboradas em desacordo com os termos 
deste Edital ou que se opuserem a quaisquer dispositivos legais vigentes. 
 
10. DA HABILITAÇÃO 
 
10.1 – Para habilitar-se na presente licitação, o interessado deverá encaminhar, por meio 
da opção "Enviar anexo" do Sistema Comprasnet, no prazo indicado no subitem 9.2, a 
seguinte documentação: 
 

a) Documentação de Habilitação Jurídica; 
b) Documentação de Habilitação Fiscal e Trabalhista;  
c) Documentação de Habilitação Técnica; 
d) Declaração de que não possui, em seu quadro societário, servidor pertencente a esta 
SJDF (Acórdão nº 1.793/2011 – TCU - Plenário) – Modelo ANEXO IV. 
 
10.2 - A habilitação jurídica será comprovada mediante a apresentação da seguinte 
documentação: 
 
10.2.1 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado no 
órgão competente ou Registro comercial, no caso de empresa individual; 
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10.2.1.1. - No caso de sociedades comerciais e no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, e no caso de sociedades 
civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício. 
 
10.2.1.2 - Em se tratando de Microempreendedor Individual - MEI, na forma da 
Resolução CGSIM nº 16/2009. 
 
10.2.2 – Em quaisquer dos atos constitutivos deverá estar contemplada, dentre os objetivos 
sociais, a execução de atividades da mesma natureza ou compatíveis com o objeto da 
licitação; 
 
10.2.3 - Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País. 
 
10.2.4 - Documento de Identidade do Representante Legal da empresa. Excepcionalmente, 
este documento poderá ser enviado digitalizado, via e-mail (selic.df@trf1.jus.br e 
selic.df@gmail.com). 
 
10.3. A habilitação fiscal e trabalhista será comprovada mediante consulta, do 
Pregoeiro, ao Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, para verificação 
da validade dos documentos abaixo: 
 
10.3.1 - prova de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, junto 
à Caixa Econômica Federal; 
 
10.3.2 - prova de regularidade relativa à Seguridade Social, à Dívida Ativa da União e 
Secretaria da Receita Federal, emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e/ou 
Receita Federal do Brasil; 
 
10.3.3 – prova de regularidade junto às Fazendas Estadual e/ou Municipal, conforme o 
caso, ou seja, que incidam na atividade ou tipo de objeto que é contratado. 
 
10.3.4 - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, 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. 
 
10.3.5 - Havendo irregularidade no cadastramento ou habilitação parcial no SICAF será 
assegurado ao licitante o direito de encaminhar a documentação atualizada constante nos 
subitens 10.3.1 a 10.3.4, através da opção “Enviar Anexo” do Sistema Comprasnet. 
 
10.3.6 - Caso a validade dos documentos citados nos subitens 10.3.1 a 10.3.4 esteja 
vencida no SICAF, poderá também o Pregoeiro, consultar sítios oficiais de órgãos e 
entidades emissores de certidões para verificar as condições de habilitação dos licitantes. 
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10.4 - Para fins de habilitação técnica, os licitantes deverão apresentar as seguintes 
documentação: 
 
10.4.1 - Certificado de Registro - CR - da empresa licitante, expedido pelo Exército 
Brasileiro autorizando a licitante a executar serviço de blindagem em veículo;  
 
10.4.2 - Titulo de Registro- TR, caso a empresa seja fabricante de algum material 
empregado na blindagem; 
 
10.4.3 - Certificado de registro no conselho Regional de Engenharia e Agronomia do 
responsável técnico da empresa prestadora dos serviços; 
 
10.4.4 - Atestado(s) de Capacidade Técnica em nome da licitante, fornecido(s) por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) que a empresa executou serviços 
de blindagem em veículo tipo S.U.V nível III-A; 
 
10.4.4.1 - A Administração se reserva o direito de realizar diligências para comprovar a 
veracidade do(s) atestado(s), podendo, requisitar cópias dos respectivos contratos e 
aditivos e/ou outros documentos comprobatórios do conteúdo declarado. 
 
10.4.2 – Declaração de Vistoria, conforme modelo constante do ANEXO III , expedida 
pela Justiça Federal no DF, comprovando que a licitante tomou prévio e total 
conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos a serem 
realizados. 
 
10.4.1.1 - A declaração deverá ser assinada por representante ou empregado da licitante e 
conter o visto do representante designado pela Justiça Federal. 
 
10.4.2 - A vistoria deverá ser previamente agendada junto ao Núcleo de Segurança e 
Inteligência - NUINT, de segunda a sexta-feira, no horário de 09h30min às 17hs, por meio 
do telefone (61) 3221-6471. 
 
10.4.3 – Caso o licitante opte por não realizar vistoria, deverá declarar que tem pleno 
conhecimento das condições de execução do objeto contratado, assumindo total 
responsabilidade pela a ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na 
verificação das características e peculiaridades do objeto da contratação, com vistas a 
proteger o interesse da Administração na fase de execução do contrato, nos termos do 
Acórdão nº 1174/2008 – Plenário - TCU, conforme modelo constante do ANEXO III-A. 
 
10.4.4 - As empresas licitantes não poderão alegar desconhecimento das características 
técnicas dos serviços, mesmo que optem por não realizar a vistoria ; 
 
10.5 - Além da documentação relativa à habilitação fiscal e jurídica, o Pregoeiro irá 
verificar a existência de registros impeditivos da contratação (Acórdão 1.793/2011 – 
Plenário-TCU), no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU, 
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disponível no Portal da Transparência, no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por 
Ato de Improbidade Administrativa, disponível no Portal do CNJ. 
 
10.5.1 – Havendo alguma restrição relativa aos registros da empresa, será facultado ao 
licitante, o envio de documento que comprove que a situação já foi regularizada. 
 
10.5.2 – O documento deverá ser encaminhado, no prazo estabelecido no subitem 9.2, 
contado da solicitação do Pregoeiro, por meio da opção “enviar anexo” do sistema 
Comprasnet, podendo, caso ocorram problemas, ser aplicado o disposto nos subitens 9.5 e 
9.6. 
 
10.6 - Será admitida a apresentação de registros de CNPJ’s diferentes, entre matriz e filial, 
nos comprovantes pertinentes à Certidão Negativa de Débito - CND e ao Certificado de 
Regularidade de Situação do FGTS–CRF, quando houver a comprovação de centralização 
do recolhimento dos tributos. 
 
10.7 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em 
substituição aos exigidos neste Edital. 
 
10.8 - O licitante que deixar de enviar a documentação indicada neste item dentro do prazo 
estipulado no subitem 9.2, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, será inabilitado e 
sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital. 
 
10.9 – Da habilitação de microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da 
Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006: 
 
10.9.1 – As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em 
certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
 
10.9.2 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento 
da divulgação do resultado da fase de habilitação, prorrogáveis por igual período, a 
critério da Administração Pública,  quando requerida pelo licitante, mediante apresentação 
de justificativa. 
 
10.9.3 – A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, 
implicará decadência do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 
81 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e art. 7ª da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, sendo 
facultado à Administração Pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, ou revogar a licitação. 
 
10.10 – Para os efeitos deste Pregão, o licitante será declarado vencedor após a fase de 
habilitação e antes da etapa recursal. 
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11. DOS RECURSOS 
 
11.1 - Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá prazo de, no mínimo 20 (vinte) minutos, 
durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio 
do sistema, manifestar intenção de recorrer. 
 
11.1.1 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de 
recorrer, implicará na decadência desse direito. 
 
11.1.2 – O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, 
rejeitando-a, em campo próprio do sistema. 
 
11.1.3 – O licitante que tiver sua intenção de recurso aceita, deverá registrar as razões do 
recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando os demais 
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual 
prazo, que começará a correr após o término do prazo do recorrente. 
 
11.1.3.1 – Após o término dos prazos fixados no subitem 11.1.3, o Pregoeiro terá 5 (cinco) 
dias úteis para exame e decisão. 
 
11.1.3.2 – Caso o Pregoeiro não reconsidere sua posição, deverá encaminhar o recurso 
para decisão da Autoridade Competente, a qual deverá ser proferida em até 5 (cinco) dias 
úteis. 
 
11.2 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
11.3 - Os autos do processo eletrônico permanecerão com vista franqueada aos 
interessados. 
 
12. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
12.1 - 
 

A adjudicação e homologação do objeto serão feitas por grupo. 

12.2 - Não havendo manifestação dos licitantes quanto à interposição de recurso, o 
Pregoeiro adjudicará o objeto licitado e a Autoridade Competente procederá à 
homologação. 
 
12.3 - No caso de interposição de recurso, após proferida a decisão, a Autoridade 
Competente adjudicará e homologará o resultado da licitação.  
 
12.4 - Os autos do processo eletrônico permanecerão com vista franqueada aos 
interessados. 
  



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2018  - 13  

13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
13.1 - As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta de recursos 
específicos consignados no Orçamento da Justiça Federal no Distrito Federal, na Ação 
Julgamento de Causas, Natureza da Despesa – 44.90.52. 
 
14. DAS CONDIÇÕES INICIAIS DE CONTRATAÇÃO 
 
14.1 - A contratação do objeto da presente licitação será efetuada mediante instrumento 
próprio, conforme preceitua o art. 62 da Lei 8.666/93, do qual farão parte integrante todas 
as condições estabelecidas neste Edital e em seus anexos, independentemente de 
transcrição, bem como a documentação e a proposta do licitante vencedor, naquilo que 
não contrariar os termos deste Edital, com previsão de adaptação às normas vigentes. 
 
14.2 - A empresa classificada em primeiro lugar, declarada vencedora, será convocada 
para assinar eletronicamente o contrato, conforme minuta do ANEXO V, no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados de sua disponibilização no Sistema Eletrônico 
de Informação - SEI, podendo este ser prorrogado, a pedido da adjudicatária, em 
conformidade com o art. 64, § 1º da Lei nº 8.666/93. Em não o fazendo, aplicar-se-ão as 
disposições contidas no art. 64, § 2º da mesma lei. 
 
14.3 – A assinatura do contrato se dará mediante login e senha fornecidos pelo Tribunal 
Regional Federal 1ª Região, após o devido cadastro do licitante no Sistema Eletrônico de 
Informação – SEI, cujo link se encontra na página: www.trf1.jus.br.  
 
14.3.1 – A documentação descrita nos subitens 11.3.1 a 11.3.4 será comprovada mediante 
consulta ao Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF. Caso a validade da 
documentação esteja vencida no SICAF, a contratante poderá consultar sítios oficiais de 
órgãos e entidades emissores de certidões e, havendo a impossibilidade em realizar a 
consulta, deverá o licitante vencedor, no prazo descrito no subitem 14.2, apresentar a 
documentação comprovando a regularidade fiscal da empresa. 
 
14.4 - Se o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato injustificadamente, retardar 
ou deixar de encaminhar a documentação solicitada juntamente com o termo de contrato 
assinado, será convocado outro licitante, na ordem de classificação, para celebrar o 
contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas e 
legais cabíveis. 
 
14.5- Ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos, decorridos 60 (sessenta) 
dias da data da sessão pública de recebimento da proposta de preços, sem a convocação 
para a contratação, conforme disposto no § 3º do artigo 64 da Lei nº 8.666/93. 
 
14.6 - As obrigações da Contratada, da Contratante e demais condições contratuais estão 
estabelecidas na minuta de Contrato – ANEXO V deste Edital.  

http://www.trf1.jus.br/�
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15. DA EXECUÇÃO 
 
15.1 - A Execução do Contrato reger-se-á pelo Capítulo III - Seção IV - Da Execução dos 
Contratos, da Lei nº 8.666/93. 
 
15.2 – A Administração designará uma comissão composta por servidores da 
Administração para receber o objeto decorrente da contratação. 
 
15.3 - A inexecução total ou parcial do contrato ensejará sua rescisão com as 
consequências contratuais previstas em Lei, conforme disposto nos artigos 77 e 78 da Lei 
8.666/93, reconhecendo desde já a empresa licitante os direitos da Administração 
previstos no artigo 55, inciso IX, da referida Lei. 
 
16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
16.1 - A aplicação de penalidades à Contratada reger-se-á conforme o estabelecido na 
Seção II do capítulo IV - Das Sanções Administrativas e da Tutela Judicial, da Lei nº 
8.666/93. 
 
16.1.1 - As multas contratuais estão estabelecidas no ANEXO V - Minuta de Contrato. 
 
16.2 Nos termos do artigo 7º da Lei n. 10.520/2002 c/c artigo 28 do Decreto 
5.450/2005, comete infração administrativa passível de impedimento de licitar e contratar 
com a União, bem como descredenciamento no SICAF ou nos sistemas de cadastramento 
de fornecedores que menciona o inciso XIV do art. 4º da Lei do Pregão, pelo prazo de até 
5 (cinco) anos, sem prejuízo das penalidades previstas neste edital e das demais 
cominações legais: 

16.2.1 A licitante adjudicatária que não aceitar/retirar a nota de empenho, não assinar a 
ata de registro de preços ou o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da 
proposta; 

16.2.2 A licitante que deixar de entregar documentação em qualquer fase do certame; 

16.2.3 A licitante que entregar documentação falsa em qualquer fase do certame; 

16.2.4 A licitante que ensejar o retardamento de qualquer das fases do procedimento 
licitatório; 

16.2.5 A licitante convocada após a etapa de lances que, dentro do prazo de validade 
exigido no edital, não mantiver a proposta; 

16.2.6 A empresa que fraudar na execução do objeto; 

16.2.7 A empresa que se comportar de modo inidôneo; ou, 

16.2.8 A empresa que cometer fraude fiscal. 
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16.2.9 - Conforme disposto no Acórdão TCU 754/2015 – Plenário, subitem 9.5.1, será 
autuado processo administrativo com vistas à apenação das empresas que praticarem, 
injustificadamente, ato ilegal tipificado no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, sendo que tal 
dispositivo tem caráter abrangente e se refere a condutas relacionadas não apenas à 
contratação em si, mas também ao procedimento licitatório e à execução da avença.  
 
16.2.10 – Além das sanções previstas no subitem anterior, fica o licitante sujeito às 
cominações legais previstas na Lei nº 12.846, de 1° de agosto de 2013. 
 
16.3 - A aplicação de quaisquer das sanções relacionadas neste Edital será precedida de 
processo administrativo, mediante o qual se garantirão a ampla defesa e o contraditório. 
 
16.4 - Os recursos intempestivos não serão levados em consideração.  
 
16.5 – A aplicação de multas, bem como a rescisão de contrato, não impede que a Justiça 
Federal aplique à Contratada as demais sanções previstas no art. 87 da Lei 8.666/93. 
 
17. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E ESCLARECIMENTOS 
 
17.1 – Observada a antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para 
abertura da sessão, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, até as 
19h do prazo legal - horário de expediente desta Seção Judiciária - mediante termo 
dirigido ao Pregoeiro, exclusivamente na forma eletrônica, para os e-mails 
selic.df@trf1.jus.br e selic.df@gmail.com, devendo no assunto constar IMPUGNAÇÃO 
AO EDITAL Nº 01/2018. 
 
17.1.1- Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição em até 24 (vinte e quatro) horas.  
 
17.1.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame. 
 
17.2 – Os pedidos de esclarecimento deverão ser enviados com antecedência mínima de 3 
(três) dias úteis, até as 19h - horário de expediente desta SJDF - para os e-mails 
selic.df@trf1.jus.br e selic.df@gmail.com, devendo constar no assunto: PEDIDO DE 
ESCLARECIMENTO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2018. 
 
18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
18.1 - As obrigações da Contratada e da Contratante estão estabelecidas no Anexo I deste 
Edital – Termo de Referência e na Minuta do Contrato - ANEXO V. 
 
18.2 - As decisões do Pregoeiro serão consideradas definitivas somente após terem sido 
homologadas pela Autoridade Competente da Justiça Federal do Distrito Federal. 
 

mailto:selic.df@trf1.jus.br�
mailto:selic.df@gmail.com�
mailto:selic.df@trf1.jus.br�
mailto:selic.df@gmail.com�
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18.3 - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 
 
18.4 - Alterações das condições deste Edital, bem como informações adicionais, serão 
divulgadas na homepage desta Justiça Federal do Distrito Federal e do Comprasnet 
(www.jfdf.jus.br e www.comprasgovernamentais.gov.br), devendo as licitantes acessá-las 
para ciência. 
 
18.5- Na contagem dos prazos estabelecidos para este procedimento licitatório, excluir-se-
á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, só se iniciando e vencendo os prazos em 
dia de expediente na SJDF e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando 
explicitamente disposto em contrário. 
 
18.6 - A eventual tolerância a qualquer infração ao disposto neste instrumento não 
implicará aceitação, novação ou precedente. 
 
18.7 - No caso de problemas que dificultem ou impossibilitem a remessa de qualquer 
documentação, via sistema Comprasnet, pela opção “enviar arquivo”, poderá a empresa 
encaminhar para o e-mail da SELIC (selic.df@trf1.jus.br e selic.df@gmail.com). 
 
18.7.1 – Para o deferimento do pleito pelo Pregoeiro, a empresa deverá solicitar e 
justificar o motivo de não poder postar a documentação via sistema Comprasnet. 
 
18.8 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, 
promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a 
inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados 
para fins de classificação e habilitação.  
 
18.9 - A presente licitação, no interesse do serviço público, poderá ser adiada, revogada ou 
anulada, sempre com despacho fundamentado, conforme o artigo 49 da Lei nº 8.666/93. 
 
18.10 - Aplica-se, subsidiariamente, à presente licitação, a Lei 8.078, de 11 de setembro de 
1990 - Código de Defesa do Consumidor e a Lei 8.666/93 e suas alterações. 
 
18.11 - Os casos omissos serão decididos, conforme o caso, pelo Pregoeiro ou autoridade 
competente, com base na legislação vigente. 
 
18.11 - Mais esclarecimentos quanto ao procedimento licitatório poderão ser obtidos pelos 
telefones (0xx61) 3221-6403 / 3221-6404 / 3221-6405/ 3221-6406, ou no endereço SAUS, 
Quadra 2, Bloco G, anexo, CEP: 70.070-933, no horário de l4h às l8h. 
 

                 Brasília, 09 de janeiro de 2018. 
                
          Hudson de Carvalho Basto 
                                                        Pregoeiro/JFDF 
 

http://www.jfdf.jus.br/�
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/�
mailto:selit.df@trf1.jus.br�
mailto:selic.df@gmail.com�
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ANEXO I DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2018 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

1. DO OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de blindagem 

nível III-A para veículo S.U.V trailblazer com instalação de acessórios de 

segurança, de propriedade desta Seccional, conforme especificações e condições 

mínimas constantes deste termo de referência. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1. No âmbito do Poder Judiciário, o Conselho da Justiça Federal – CJF 

regulamentou o assunto pela Resolução n. 072, de 26 de agosto 2009, alterada 

pela Resolução nº 197, de 20 de julho de 2012. Os mencionados instrumentos 

normativos sobre as regras na Justiça Federal de classificação dos veículos da 

frota oficial regulou em 8 (oito) categorias os veículos oficiais, entre as quais 

encontra-se o Grupo “H” – VEÍCULO DE APOIO ESPECIAL COM 

BLINDAGEM com finalidade de transporte de magistrado em situação de risco. 

2.2. A inserção de um veículo deste grupo H na frota da SJDF decorre da necessidade 

de reaparelhamento com vistas a garantir maior proteção em casos cuja 

segurança do magistrado esteja em risco, tais como atuação na quinta unidade 

penitenciária Federal, a ser instalada em Brasília e cujo juiz corregedor será um 

magistrado da Seção Judiciária do Distrito Federal. 

 

2.3. ALINHAMENTO AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO- A Contratação 

pretendida alinha-se ao planejamento estratégico da Justiça Federal, na medida 

que proporciona condições de maior tranquilidade e segurança aos magistrados 

que diretamente atuam no combate à corrupção e à improbidade administrativa, 

bem como na gestão criminal. 
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2.4. A relação entre a aquisição dos serviços de blindagem e montagem dos 

acessórios de segurança e a demanda prevista de transportes de magistrados 

corregedores da V unidade penitenciária Federal em Brasília, além das escoltas 

de segurança para estas autoridades e outros magistrados eventualmente em 

situação de risco estão adequadas para o contexto atual.  

 

3. BASE LEGAL/ENQUADRAMENTO DA CONTRATAÇÃO PRETENDIDA 

3.1. Os serviços objeto desta contratação enquadram-se na classificação de bens 

comuns, nos termos da Lei nº 10.520 de 2002. 

3.2. Sendo serviços usuais no mercado e cuja realização não demanda para 

empresas do ramo de blindagem complexidades excepcionais.  

3.3. Recomenda-se que esta licitação seja efetuada nos moldes de Pregão 

Eletrônico conforme disposto na Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 

5.450, de 31 de maio de 2005, visto se tratar de aquisição de bens comuns, 

cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos 

no edital, por meio de especificações usuais de Mercado, com adjudicação pelo 

critério de menor preço. 

 

4. FORMA DE ADJUDICAÇÃO  

4.1. A unidade solicitante opta pela adjudicação do objeto deste Termo de 

Referência de forma global, a uma só empresa. 

4.1.1. Justifica-se a aglutinação dos referidos itens, respeitados os valores 

unitários, pelo fato dos serviços de blindagem, instalação de assessórios de 

segurança, quais sejam: Conjunto de luzes estroboscópicas em led, Sirene 

eletrônica digital, Barra sinalizadora interna horizontal frontal se 

complementarem no tocante a instalação e compatibilidade de carga de 

energia possibilitando um funcionamento mais harmônico do sistema, bem 

como tal unificação numa empresa apenas minimiza a difusão da 

informação da blindagem do referido veículo para mais empresas. Destaque-

se ainda que o eventual fornecimento de forma parcelada dos serviços 
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poderia ocasionar situações de indefinição em relação à responsabilidade 

pela inoperância de alguns dos equipamentos. 

 

4.2. DA ESPECIFICAÇÃO DO BEM –SERVIÇO  

4.2.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 

blindagem nível III-A para veículo S.U.V trailblazer de propriedade desta 

Seccional com assessórios de segurança. 

 

4.2.2. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO/SERVIÇOS: 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM CÓD. SICAM BR-SIASG 

1 
Serviço de blindagem (mão de obra e materiais) nível 
III-A para veículo da SJDF a ser vistoriado, bem como 
demais disposições do TR. 

Serviço Serviço 

2 Conjunto Sinalização Visual complementar composto 
por: 
ESTROBO NOS FARÓIS E LANTERNAS. Kit 
Estrobo para faróis dianteiros e lanternas traseiras 
composto por mini sinalizadores com 3 Leds de alta 
potência na cor cristal, selados em formato circular, 
sincronizados face a face, na cor Branca com 
temperatura de cor de 6500ºK típico, capacidade 
luminosa de no mínimo 350 Lumens para cada mini-
sinalizador, tensão de aplicação: 12 a 14,7 Vcc, com 
base de silicone para garantir a estanqueidade dos faróis 
e lanternas onde serão instaladas as mesmas. No caso 
da forma dos faróis e lanternas não permitirem a 
instalação no seu interior, os mesmos sinalizadores 
poderão ser instalados na grade e/ou próximo dos faróis 
e lanternas.  

52.24.006.006 411195 

3 Sistema de sinalização policial acústico - Sirene 
eletrônica composta de 01 (um) amplificador de 100 
watts de potência e unidade sonofletora, com 4 (quatro) 
tipos de sons, gerando pressão sonora não inferior a 120 
dB (decibéis) a 01 (um) metro de distância. Deverá 
possuir módulo de controle único, com capacidade de 

52.24.006.010 403804 
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gerar efeitos luminosos diferentes de alta frequência 
diferenciados (Geração de efeitos luminosos que 
caracterizem o veículo parado, em deslocamento, em 
patrulhamento e em emergência, os quais deverão ser 
acionados  separadamente);  

4 Sinalização de emergência, tipo barra sinalizadora 
interna frontal, acionada em conjunto com as lâmpadas 
estroboscópicas, instalada próximo da parte superior do 
pára-brisa junto ao pára- sol, sem obstruir a visibilidade, 
constituída de um conjunto luminoso de no mínimo 06 
(seis) módulos de LEDs nas cores cristal (no centro), 
âmbar e azul (metade de cada, em ambos os lados) em 
blocos ópticos, instalados nas laterais direita e esquerda 
do pára-brisa. Cada módulo composto por, no mínimo, 
quatro LEDs (AllnGap, 1W ou superior), conhecidos 
como LEDs de potência. Montada em base de alumínio 
com suportes em estrutura metálica de aço, com 
acabamento em epóxi na cor que se harmonize com o 
painel e/ou estofamento do teto. 

52.24.006.011 238430 

OBS: em caso de divergência entre o código SICAM/SIASG BR e a descrição do 

item prevalecerá a descrição do item. 

 

4.3. A blindagem deverá ser realizada com nível de proteção III-A. 

4.3.1.1. Nível III-A corresponde à resistência da blindagem ao impacto de 

munições 9FMJ, com energia cinética de 726 joules, bem como a 

munições 44 Magnum SWC Chumbo, com energia cinética de 1411 

joules, provenientes de revólveres 44 Magnum. 

4.4. A blindagem deverá ser executada em conformidade com a NBR 15000:2005, 

NIJ 0108.01, Portarias nº55 e 56 COLOG, de 05 de junho de 2017, 

Regulamento para a Fiscalização de Produtos Controlados (R-105), com 

redação dada pelo Decreto 3665/2000 e com as Resoluções 262/2007 e 

292/2008 e Deliberação nº 75/2008, todas do CONTRAN. 

4.5. A blindagem deverá abranger a totalidade dos habitáculos do veículo, 

incluindo ainda: 
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4.5.1.1. Blindagem completa no espaço entre painel e motor, em manta de 

aramida, resguardado o curso completo dos pedais de freio e 

acelerador; 

4.5.1.2. Blindagem do capô, em manta de aramida; 

4.5.1.3. Blindagem das portas; 

4.5.1.4. Blindagem da bateria; 

4.5.1.5. Blindagem do tanque de combustível; 

4.5.1.6. Blindagem dos pára-lamas dianteiro e traseiro e das partes da caixa 

de roda que não estiverem acobertadas pela blindagem completa do 

habitáculo; 

4.5.1.7. Blindagem do assoalho, em manta de aramida apropriada para esse 

fim; 

4.5.1.8. Blindagem completa do porta-malas, incluindo assoalho deste e 

instalação de dispositivo de abertura interno, manual e camuflado, que 

não permita sua identificação por quem não saiba sua exata 

localização; 

4.5.1.9. Blindagem do teto; 

4.6. Todos os materiais utilizados na blindagem devem ser aprovados pelo CETEX 

– Centro de Tecnologia do Exército, cabendo ainda à CONTRATADA a 

apresentação de cópia autenticada dos respectivos RETEX – Relatórios 

Técnicos Experimentais dos materiais utilizados na blindagem dos veículos. 

4.7. Fazem parte da presente especificação, no que forem aplicáveis, as normas dos 

fabricantes, bem como as normas pertinentes da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT). 

4.8. Nos serviços de blindagem deverá ser utilizado: 

4.8.1.1. Manta de aramida impermeabilizada, com no mínimo 09 (nove) 

camadas. Esta manta é um material dielétrico (isolador de eletricidade), 

sintético, em forma de fibras, muito leve e de grande resistência 

mecânica à tração. Responsável pela diminuição do peso da blindagem. 
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4.8.1.2. As mantas de aramida deverão ser contínuas, não podendo 

apresentar emendas, preferencialmente devem ser pré-moldadas e, 

obrigatoriamente, aplicadas por meio de processo de termomoldagem. 

As mantas devem possuir acabamento em suas bordas, feito com o 

mesmo material utilizado para sua fixação, como forma a conter a 

eventual entrada de umidade, bem como evitar o desfazimento das 

tramas do tecido. 

4.9. Quando for tecnicamente impossível aplicar a manta de aramida 

impermeabilizada, deverá ser aplicado o aço balístico com dureza mínima de 

300 Brinell, com pelo menos 3 mm (três milímetros) de espessura ou aço de 

qualidade superior, que deverá ser utilizado nos overlaps; Preferencialmente 

cortado a laser ou a plasma, aparafusado em aço balístico e tratado contra 

corrosão na carroceria do veículo, tais como: 

4.9.1.1. travessas e longarinas do teto; 

4.9.1.2. barra de proteção lateral; 

4.9.1.3. parte lateral interna das portas para proteção de tiro a 45º; 

4.9.1.4. nos vidros; 

4.9.1.5. maçanetas, fechaduras e retrovisores 

4.10. Os vidros originais deverão ser substituídos por vidros blindados (nível 

III), isentos de policarbonato ou não, desde que atenda a NBR relacionada a 

blindagem de vidros e seja certificado pelo exército,  sem distorções óticas e 

não devem ultrapassar a espessura de 21mm. 

4.10.1.1. Todos os vidros devem ser sobrepostos em no mínimo 15mm por 

outro elemento balístico. 

4.10.1.2. As características originais de acabamento, transparência e cor 

devem ser mantidas. 

4.10.1.3. Deverão conter camada interna composta por película anti-

estilhaçante protegendo os ocupantes no interior do veiculo. 

4.10.1.4. Deverão ter gravados nos vidros a numeração do chassi nos termos 

da legislação. 
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4.10.1.5. Devem estar instalados amortecedores especiais e, se necessário, 

realizado aprimoramento do sistema de abertura com aumento de 

indutância. Os vidros também não poderão apresentar distorções 

ópticas, deverão obedecer aos contornos originais do veículo e possuir 

antenas incorporadas quando original (rádio, celular, GPS). 

4.11. Deverão ser utilizados overlaps nas bordas das mantas de aramida, nas 

molduras das 05 (cinco) portas (4 laterais e 1 traseira), no vidro traseiro e para-

brisa, nos espelhos retrovisores, nas fechaduras, nas maçanetas e na carroceria 

e demais transições de materiais, eliminando gaps balísticos e  aumentando a 

resistência a ataques continuados. Os overlaps devem ser fabricados em peças 

inteiriças, sem emendas por soldas de topo, sendo, porém, permitidas emendas 

por solda em sobreposição, quando for tecnicamente impossível a fabricação 

do overlap em peça inteiriça. 

4.12. No veículo deve ser realizada a blindagem dos 5 pneus (sobressalentes 

inclusive), no sistema flatsover, rodgard ou similar, de forma a permitir 

condições de rodagem por, no mínimo 40Km (quarenta quilômetros), a uma 

velocidade mínima de 45 Km/h (quarenta e cinco quilômetros por hora). 

Também devem ser instaladas válvulas (bicos) de aço nas 5 rodas do veículo. 

4.13. No veículo deverá ser instalado conjunto de luzes estroboscopicas, sirene 

eletrônica digital, Barra sinalizadora horizontal interna frontal, possibilitando a 

esta viatura a circulação preferencial em caso de emergência. 

4.14. Sistema integrado e harmônico com dispositivos de comandos de 

acionamento interno para as luzes estroboscopicas, barra sinalizadora, e sirene 

eletrônica. 

4.15. O sistema elétrico da viatura  deve estar devidamente dimensionado para 

suportar, simultaneamente, os consumidores originais do veículo, bem como as 

adaptações atinentes a blindagem e a sinalização de emergência. 

4.16. A remontagem do veículo deve seguir o mesmo padrão da montagem 

original, com parafusos, presilhas e encaixes, não sendo permitida a aplicação 

de cola em partes que originalmente não são coladas. 

4.17. Deve ser mantido o acabamento no padrão original do veículo. 
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4.18. A empresa Contratada deverá proceder, caso necessário, a recalibragem da 

suspensão (molas/amortecedores) e redimensionamento do sistema de freios, 

sendo a contratada responsável pelo custeio da readequação. 

4.19. Durante a blindagem, a empresa deverá observar: 

4.20. O peso da blindagem não pode elevar a relação peso/potência em nível 

superior a 20%(vinte por cento) em relação ao original, de forma que o veículo 

não perca desempenho demasiadamente; 

4.21. A realização de reforço ou acréscimo de dobradiças nas portas, se 

necessário, de forma a evitar dificuldades para abertura e fechamento das 

portas em função do peso acrescido; 

4.22. A contratada deverá realizar revisão de alinhamento e do balanceamento 

no ato de entrega e durante o período de garantia, uma vez ao ano, sem ônus 

para SJDF. 

4.23. Os sistemas eletrônicos incorporados deverão ser compatíveis com a 

lógica original do veículo. 

 

5. DA PROPOSTA 

5.1. As proponentes deverão apresentar proposta onde deverá constar além do 

quantitativo, o preço unitário e total do item, a informação técnica, a marca e 

modelo  do veículo ofertado, obedecidas as especificações. Catálogos, 

folhetos, manuais e outros impressos ou publicações originais do fabricante. 

5.2.  Nos preços ofertados todos os custos decorrentes da contratação, tais como: 

emplacamento, mão de obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais, embalagens, prêmios de seguro, tributos, 

fretes, tarifas, taxas e outras despesas incidentes ou necessárias à efetivação do 

fornecimento na forma prevista neste Edital. 

 

6.  HABILITAÇÃO 

6.1. A empresa deverá comprovar na fase de habilitação que detém: 

6.1.1. Certificado de Registro – CR – da empresa, expedido pelo Exército; 



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2018  - 25  
 

6.1.2. Título de Registro- TR, caso esta empresa também fabrique algum 

material empregado na blindagem;   

6.1.3. Certificado de registro no conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

do responsável técnico da prestadora de serviços.  

6.1.4. Atestado de Capacidade Técnica, firmado por entidade da Administração 

Pública Federal, Estadual ou Municipal, direta ou indireta, ou por empresa 

privada, que comprove a blindagem em veículo tipo S.U.V nível III-A; 

6.1.5. Apresentação de declaração de vistoria ou declaração de dispensa de 

vistoria. 

7. VISTORIA 

7.1. O veiculo objeto da contratação poderá ser vistoriado pelos interessados, 

mediante a qual assumirão a ciência da condição do veiculo, a partir do que 

não serão aceitas alegações posteriores de desconhecimento de qualquer 

característica ou condição que possa ser utilizada como pretexto para escusar-

se do fornecimento do objeto ou da execução dos serviços, ou com o fito de 

alterar o valor da proposta apresentada. 

7.2. As empresas interessadas deverão agendar previamente com o Núcleo de 

Segurança e Inteligência – NUINT, de segunda a sexta-feira, no horário de 

09h30min às 17hs, pelo telefone: 61-3221 6471; 

7.3. A declaração de vistoria deverá ser assinada por representante ou  empregado 

da licitante com poderes para tal  e conter um visto do servidor indicado pela 

contratante; 

7.4. Os representantes das empresas serão acompanhados por um servidor 

designado pelo Núcleo de Segurança e Inteligência - NUINT, que expedirá a 

Declaração de Vistoria, conforme modelo anexo ao edital. 

7.5. Caso a empresa opte por não fazer a vistoria, deverá apresentar declaração de 

dispensa, por meio do qual assumirá que tem plena ciência das condições e do 

objeto contratado.  
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8. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

8.1. Contados da assinatura do contrato a empresa terá o prazo de 60 (sessenta dias) 

corridos para execução integral do objeto deste TR. 

8.2. No prazo previsto para entrega do objeto a contratada deverá 

apresentar/fornecer todos os documentos constantes do presente termo de 

referência. 

8.3. A entrega do veículo ocorrerá no Edifício-sede I da Justiça Federal, localizado 

no SAUS QD 02, Bloco G, Lote 08, Asa Sul, Brasília-DF.  

 

9. GARANTIA E VALIDADE 

9.1. A garantia deverá incluir, durante sua vigência, assistência técnica corretiva, 

no que diz respeito ao objeto contratado, sem ônus para a contratante, 

conforme prazos estipulados. 

9.2. A assistência técnica somente poderá ser prestada pela própria empresa, 

através de filial ou empresa subcontratada, desde que legalmente certificada 

(possuidora de certificado de registro expedido pelo Exército Brasileiro e 

igualmente atenda as exigências das Portarias nº 55 e 56 COLOG de junho de 

2017), no que se enquadrar. A responsabilidade técnica caberá à 

CONTRATADA, em qualquer caso, e não será transferida, sob nenhum 

pretexto. 

9.3. A contratada, caso a assistência técnica seja realizada fora do Distrito Federal, 

deverá promover o custeio de transporte e responsabilizar-se pelo veículo até a 

devolução à contratante. 

9.4. Os prazos mínimos de garantia, a contar do recebimento definitivo, serão de: 

9.4.1. 01 (um) ano para o perfeito funcionamento dos sistemas que compõem a 

suspensão (molas e amortecedores), prevalecendo o prazo de garantia 

oferecido pelo fabricante ou fornecedor do veículo se o prazo for superior a 

1 (um) ano. A garantia será exigida da contratada para executar os serviços 

de blindagem objeto desta contratação; 

9.4.2. 01 (um) ano para os sistemas de luzes de emergência (luzes 

estroboscopicas, sirene eletrônica digital, Barra sinalizadora interna frontal); 
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9.4.3. 05 (cinco) anos para blindagem das partes transparentes. Mesmo prazo 

deverá ser estendido à peça substituída. A garantia será exigida da 

contratada para executar os serviços de blindagem objeto desta contratação; 

9.4.4. 05 (cinco) anos para blindagem das partes opacas. Mesmo prazo deverá 

ser estendido à peça substituída. A garantia será exigida da contratada para 

executar os serviços de blindagem objeto desta contratação; 

9.5. O prazo para a realização dos serviços abrangidos pela garantia será de até 20 

(vinte) dias corridos após a solicitação do CONTRATANTE. 

9.6. Com relação aos vidros, a garantia abrange também a delaminação, formação 

de bolhas, o funcionamento da máquina de vidros e eventuais distorções 

ópticas identificadas posteriormente. 

9.7. Com relação à blindagem opaca, a garantia abrange os casos de surgimento de 

ruídos “grilos” decorrentes do acabamento imperfeito ou falha na execução. 

9.8. No tocante ao objeto contratado, nos prazos de garantias estabelecidos, a 

contratada deverá garantir a substituição de produtos que apresentem defeitos, 

por outros com as mesmas especificações técnicas de segurança e qualidade, 

sem ônus para a contratante.  

9.9. A responsabilidade da contratada se estende a possíveis danos ao veículo, em 

razão das falhas do projeto ou da blindagem. 

 

10. RECEBIMENTO  

10.1. O objeto contratado será recebido: 

10.1.1. Provisoriamente,

10.1.2. No ato do recebimento provisório a empresa deverá proceder à entrega de 

todos os documentos previstos e necessários para a perfeita fruição do objeto 

contratado. 

 no ato da entrega pelo fornecedor, juntamente com a 

nota fiscal, para efeito de verificação da conformidade do objeto com as 

especificações constantes no presente Termo de Referência; 

10.1.3. Constatado após o recebimento provisório alguma inconformidade do 

objeto contratado ou falha na execução, a CONTRATADA terá o prazo 
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máximo de 10 (dez) dias corridos para refazer ou substituir ou corrigir a 

pendência ou falha detectada, sem ônus para a contratante.  

10.1.4. Definitivamente,

10.2. O recebimento provisório ou definitivo não exime a contratada da 

responsabilidade pela solidez, segurança, qualidade e funcionamento do objeto 

fornecido. 

 no prazo máximo de até 10 (dez) dias, contados do 

recebimento provisório. 

 

11. OBRIGAÇÃO DAS PARTES – DO CONTRATANTE 

11.1. Designar servidor do seu quadro de pessoal para receber o objeto e 

conferir os serviços realizados com o especificado neste Termo de Referência 

e na proposta da contratada, recusando-os na hipótese de desconformidade 

com o pretendido. 

11.2. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela contratada, 

relacionados com o objeto pactuado. 

11.3. Embargar, estipulando o prazo para a correção, o recebimento provisório 

ou definitivo do objeto, apontando as razões da sua desconformidade quanto a 

defeitos não sanados ou discordância com os serviços pretendidos. 

11.4. Aprovar o projeto apresentado de blindagem e instalação de acessórios de 

segurança antes do início dos trabalhos da contratada e realizar, caso 

necessário, visitas técnicas. 

11.5. Pagar pelo serviço contratado após o recebimento definitivo do objeto. 

 

12. OBRIGAÇÃO DAS PARTES – CONTRATADO 

12.1. A contratada deverá franquear o acesso as suas instalações à Seção 

Judiciária do Distrito Federal, a qualquer momento durante a realização dos 

serviços contratados para inspeções que julgar convenientes, inerentes ao 

objeto contratado. 

12.2. A empresa contratada deverá observar e cumprir todas as especificações 

constantes do item especificação do objeto\serviço, item 4.2 e seguintes. 
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12.3. A contratada deverá apresentar/fornecer, até o recebimento provisório do 

objeto contratado, toda documentação pertinente à prestação de serviços de 

blindagem veicular, em especial as portarias nº 55 e 56 – Comando Logístico  

do Exército Brasileiro- COLOG, de 05 de junho de 2017. 

12.4. Juntamente com o veículo, deverá a contratada entregar ainda: 

12.4.1. O Certificado de Registro de Blindagem, emitido pelo Exército Brasileiro, 

ou recibo de protocolo que habilite ao recebimento futuro do Certificado, 

sem quaisquer ônus para a contratante; 

12.4.2. Cópia autenticada dos respectivos RETEX – Relatórios Técnicos 

Experimentais dos materiais utilizados na blindagem dos veículos. 

12.4.3. Manual contendo instruções de uso e cuidados requeridos com o veículo 

blindado; 

12.4.4. Termo de Responsabilidade pela blindagem realizada, mencionando no 

mínimo nível e abrangência da blindagem, modificações e adequações, e 

validade; 

12.4.5. A contratada deverá entregar os documentos de porte obrigatório do 

veículo (CRLV) com a informação “VEÍCULO BLINDADO”; 

12.4.6. Declaração da blindagem, fornecido pelo Exercito, nos termos da portaria 

COLOG 55 de junho de 2017. 

12.5. Realizar todo o procedimento de alteração de dados do veículo no 

Departamento de Trânsito do Distrito Federal – Detran/DF, após a blindagem, 

para incluir nos campos de observações do CRLV (Certificado de Registro e 

Licenciamento de Veículo – documento para trânsito) e CRV (Certificado de 

Registro de Veículo – documento para transferência), a característica de 

“Veículo Blindado”, providenciando de antemão a obtenção do CSV 

(Certificado de Segurança Veicular), em empresa credenciada pelo Inmetro 

para tal fim, arcando com o pagamento de todos os custos e taxas destes 

procedimentos. 

12.6. Utilizar material original e de primeira qualidade para a realização dos 

serviços, observando as recomendações técnicas do fabricante. 
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12.7. Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à 

contratante ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados, 

durante a execução dos serviços. 

12.8. Indenizar quaisquer danos causados ao equipamento durante a execução 

dos serviços, mesmo que praticados involuntariamente, podendo a contratante, 

a seu critério, optar pela sua reparação. 

12.9. Cumprir o contrato de modo que os serviços avençados sejam realizados 

com esmero e perfeição. 

12.10. Entregar os documentos que se façam necessários, à data da entrega, 

relativos às exigências legais estabelecidas pelas autoridades brasileiras 

competentes, quanto aos materiais e procedimentos utilizados, tais como laudo 

CHASSI/Motor, laudo INMETRO, Carteirinha da Polícia Civil. 

12.11. Prestar garantia e assistência por meio da própria empresa, através de filial 

ou empresa subcontratada, desde que legalmente certificada (possuidora de 

certificado de registro expedido pelo Exército Brasileiro). A responsabilidade 

técnica caberá à CONTRATADA, em qualquer caso, e não será transferida, 

sob nenhum pretexto. 

12.12. Aplicar película de escurecimento em todos os vidros do veículo, 

respeitados os índices de transparência normatizados na Resolução nº 254 do 

Contran, de 26.10.2007. Desse modo, a empresa contratada deverá aplicar a 

película com índice de transparência no percentual de 75% no pára-brisa, 70% 

nos vidros laterais dianteiros, e 28% de transparência nos vidros laterais 

traseiros e do porta malas.   

12.13. A contratada se responsabilizará integralmente pelo veículo e sua 

integridade desde a retirada até a sua entrega à Justiça Federal do DF e 

somente terá encerrada essa responsabilidade plena com o recebimento do 

veículo pela área técnica da contratante.  

12.14. Caso sejam constatados defeitos ou correções o veiculo será novamente 

retirado pela contratada que novamente se tornará responsável pelo veiculo até 

o  refazimento das pendências e ou correções;  

12.15. Informar, formalmente, com 20 (vinte) dias de antecedência, as datas 

referentes ao final do processo de blindagem opaca (instalação de blindagem 
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na parte metálica e de aço) e ao final da blindagem transparente (instalação das 

áreas envidraçadas), para possibilitar a visita técnica da contratante. 

12.16. Manter o mais absoluto sigilo em relação a toda informação recebida da 

SDJF ou que venha a ter conhecimento em virtude da realização dos serviços 

contratados. 

12.17. A contratada deverá garantir que todos os materiais a serem usados na 

blindagem serão novos, nunca utilizados e de qualidade certificada pelo 

Exercito Brasileiro. 

12.18. A contratada deverá apresentar comprovação de que todos os materiais 

utilizados na blindagem foram aprovados pelo CETEX – Centro de Tecnologia 

do Exército, cabendo ainda à CONTRATADA a apresentação de cópia 

autenticada dos respectivos RETEX – Relatórios Técnicos Experimentais dos 

materiais utilizados na blindagem do veículo, até o recebimento definitivo do 

objeto contratado. 

12.19. Em caso de a contratada, JUSTIFICADAMENTE, por razões técnicas, ou 

cuja providência competir à administração, não conseguir promover a 

finalização dos serviços nos prazos estabelecidos deverá realizar comunicação 

formal no prazo máximo de 01 (um) dia, para que seja adotada alguma 

providência por parte da Administração, no sentido de sanar a pendência, se 

for o caso,  deferindo ou não o requerimento. 

 

13. DO ATESTO E PAGAMENTO  

13.1. Após o recebimento definitivo do objeto pela comissão responsável,  a 

nota fiscal será atestada e encaminhada para pagamento. Este pagamento se 

dará em até 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento definitivo. 

 

14. PENALIDADES/ SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

14.1. Fica estipulado o percentual de 0,5 % (zero vírgula cinco por cento), por 

dia útil ou dia corrido, conforme o caso, calculado sobre o valor da nota fiscal 

relativa aos serviços prestados, a título de mora, por descumprimento dos 
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prazos previstos neste Termo de Referência, limitada a 20 (vinte) dias úteis ou 

30 dias corridos, conforme o caso. 

14.2. Pela inexecução parcial da obrigação, a contratante aplicará multa de 

5%(cinco por cento) sobre o valor global contratato, sendo-lhe facultado, 

ainda, rescindir o contrato e aplicar as sanções previstas nos incisos I e  III do 

art. 87 da Lei nº 8.666/93. 

14.3. Tendo em vista a necessidade do veículo para atividade de segurança de 

autoridades da contratante, será considerada inexecução total da obrigação, o 

atraso na entrega do objeto previsto no TR, em prazo superior a 20 (vinte) dias 

úteis, sem aquiescência da administração. 

14.4. Constatada a inexecução total, será aplicada multa de 10 % (dez por cento) 

sobre o valor global contratado, sem prejuízo das demais sanções cabíveis 

(suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos e ou declaração 

de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública) nos 

termos dos incisos I,III e IV do art. 87 da lei 8.666/93. 

14.5. Caso a contratada não possa cumprir o(s) prazos estipulado(s) neste 

documento, deverá apresentar justificativa por escrito até o vencimento destes, 

ficando a critério da contratante a sua aceitação. 

14.6. A solicitação de prorrogação deverá ser encaminhada e protocolada na 

Secretaria Administrativa - SECAD. 

 

15. VALOR ESTIMADO  

15.1. O valor estimado para contratação é de R$ R$ 79.861,75 (setenta e nove 

mil, oitocentos e sessenta e um reais, setenta e cinco centavos). 

 

16. PROVIDÊNCIAS PRELIMINARES À REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

BLINDAGEM 

16.1. Após assinatura do contrato e antes do início da execução do objeto a 

empresa deverá fornecer e submeter à aprovação do Núcleo de Segurança e 

Inteligência- NUINT, no prazo máximo de 10 dias corridos, todo o projeto de 
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blindagem do veículo, desmontagem, aplicação das blindagens e remontagem, 

contendo cortes esquemáticos, relação dos materiais empregados, com a 

respectiva marca, procedência, especificação, quantidade e forma de aplicação, 

de modo a possibilitar a visualização concreta da prestação de serviços para 

aprovação do projeto, trazendo ilustrações, passo a passo, com fotos coloridas, 

impressas e em formato digital (CD), com resolução mínima de 3.0 

Megapixels, de modo que se possa verificar, pela observação das fotos/vídeo, 

exatamente qual será a solução adotada para a blindagem de cada ponto do 

veículo, inclusive colunas, orifícios de comando de espelhos retrovisores, 

fechaduras e teto, processos de colocação e fixação dos materiais de 

blindagem, detalhes dos trechos de superposição de materiais e demais 

processos necessários para a blindagem. 

16.2. A contratada deverá fazer às suas expensas à apresentação prevista no 

item 16.1 na sede da Contratante, por meio de recursos áudio visuais, plantas, 

imagens 3D, deixando uma cópia de todos os materiais apresentados no ato da 

apresentação. 

 

17. VISITAS TÉCNICAS  

17.1. A Administração poderá demandar à área técnica a realização de visitas 

técnicas no local da execução dos serviços, para avaliar se a contratada está 

observando todas as especificações do termo de referência.  

17.2. Poderão ser realizadas tantas visitas técnicas quanto a administração 

considerar conveniente; 

17.3. O contratado deverá franquear o acesso à equipe indicada as suas 

instalações e disponibilizar profissional apto a fornecer todas as informações 

concernentes à execução dos serviços contratados.  

17.4. A visita técnica será precedida de comunicação pela Administração com 

prazo mínimo de 01 (um ) dia. 
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18. PROVIDÊNCIAS DURANTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

BLINDAGEM 

18.1. Sempre que a Administração solicitar a contratada deverá, no prazo 

máximo de 05 dias corridos, fornecer o status do processo de blindagem do 

veículo (desmontagem, aplicação das blindagens e remontagem) deverá ser 

ilustrado, passo a passo, com fotos coloridas, impressas e em formato digital 

(CD), com resolução mínima de 3.0 Megapixels, de modo que se possa 

verificar, pela observação das fotos, exatamente qual foi a solução adotada 

para a blindagem de cada ponto do veículo, inclusive colunas, orifícios de 

comando de espelhos retrovisores, fechaduras e teto, processos de colocação e 

fixação dos materiais de blindagem, detalhes dos trechos de superposição de 

materiais e demais processos necessários para a blindagem. 

 

19. DA SUBCONTRATAÇÃO 

19.1. É vedada à contratada a subcontratação total dos serviços deste 

contrato. Havendo a necessidade de subcontratação parcial, esta deverá ser 

previamente solicitada pela contratada e autorizada pela contratante, não 

podendo ultrapassar o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do total 

contratado, de acordo com os artigos 72 e 78 da Lei 8.666, de 21 de junho de 

1993. 

19.2. No caso de subcontratação da blindagem, a documentação da empresa 

subcontratada deverá estar nos mesmos níveis de aceitabilidade da 

documentação da habilitação da contratada, de acordo com o Acórdão TCU 

nº1.272/2011 – Plenário e só poderá iniciar os trabalhos após anuência da 

contratante. 

19.3. Quando autorizada a subcontratação de parte dos serviços, a contratada 

realizará a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem 

como responderá perante a contratante pelo cumprimento das obrigações 

contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 
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20. DA RETIRADA DO OBJETO 

20.1. A entrega do veículo para os serviços de blindagem será realizada pela 

contratante caso o local da blindagem fique no Distrito Federal. Caso 

contrário, deverá ser providenciado pela Contratada o transporte de ida e volta 

até o local do serviço, sem ônus para a contratante. 

20.2. Em caso de o serviço ser realizado em local distinto do Distrito Federal a 

retirada do veículo ocorrerá em Brasília DF- SAUS QD 02, bloco G, lote 08- 

Asa Sul, com prévia e expressa autorização emitida pela SJDF. 

20.3. Caso o local da blindagem seja em local distinto do Distrito Federal a 

Contratada deverá providenciar o transporte em veículo adequado (veículo 

plataforma ou equivalente) até o local da blindagem, com cobertura de seguro 

que cubra qualquer dano causado ao veículo a ser blindado, responsabilizando-

se pelo bem da SJDF desde o recebimento para a blindagem até o momento da 

entrega, após a conclusão do serviço, no local indicado pela Justiça Federal. 

20.4. Ao receber o veículo a empresa deverá proceder à realização de check-list 

do veículo , no ato da 1ª retirada e no ato da devolução do veiculo, conforme 

formulário anexo ao TR. 

 

21. DA RESERVA DE COTA 

21.1. Não se aplica ao objeto deste Termo de Referência. 
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22. PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS E VALOR ESTIMATIVO 

Grupo I 

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM QTDE 
VALOR 

(R$) 

1 

Serviço de blindagem (mão de obra e materiais) nível III-A para 

veículo da SJDF a ser vistoriado, bem como demais disposições 

do TR. 

1 72.211,75 

2 

Conjunto Sinalização Visual complementar composto por: 

ESTROBO NOS FARÓIS E LANTERNAS. Kit Estrobo para 

faróis dianteiros e lanternas traseiras composto por mini 

sinalizadores com 3 Leds de alta potência na cor cristal, 

selados em formato circular, sincronizados face a face, na cor 

Branca com temperatura de cor de 6500ºK típico, capacidade 

luminosa de no mínimo 350 Lumens para cada mini-

sinalizador, tensão de aplicação: 12 a 14,7 Vcc, com base de 

silicone para garantir a estanqueidade dos faróis e lanternas 

onde serão instaladas as mesmas. No caso da forma dos faróis 

e lanternas não permitirem a instalação no seu interior, os 

mesmos sinalizadores poderão ser instalados na grade e/ou 

próximo dos faróis e lanternas.  

1 1.295,00 

3 

Sistema de sinalização policial acústico - Sirene eletrônica 

composta de 01 (um) amplificador de 100 watts de potência e 

unidade sonofletora, com 4 (quatro) tipos de sons, gerando 

pressão sonora não inferior a 120 dB (decibéis) a 01 (um) metro 

de distância. Deverá possuir módulo de controle único, com 

capacidade de gerar efeitos luminosos diferentes de alta 

frequência diferenciados (Geração de efeitos luminosos que 

caracterizem o veículo parado, em deslocamento, em 

patrulhamento e em emergência, os quais deverão ser acionados 

 separadamente);  

1 2.670,00 
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4 

Sinalização de emergência, tipo barra sinalizadora interna 

frontal, acionada em conjunto com as lâmpadas estroboscópicas, 

instalada próximo da parte superior do pára-brisa junto ao pára- 

sol, sem obstruir a visibilidade, constituída de um conjunto 

luminoso de no mínimo 06 (seis) módulos de LEDs nas cores 

cristal (no centro), âmbar e azul (metade de cada, em ambos os 

lados) em blocos ópticos, instalados nas laterais direita e 

esquerda do pára-brisa. Cada módulo composto por, no mínimo, 

quatro LEDs (AllnGap, 1W ou superior), conhecidos como 

LEDs de potência. Montada em base de alumínio com suportes 

em estrutura metálica de aço, com acabamento em epóxi na cor 

que se harmonize com o painel e/ou estofamento do teto 

 

 

1 3.685,00 

                    TOTAL  R$ 79.861,75 

 

23. REFERÊNCIA 

• Norma Internacional do National Institute of Justice. 

• Portaria do Departamento Logístico do Exército Brasileiro, contendo normas 
reguladoras dos procedimentos para a blindagem de veículos e demais atividades 
relacionadas com veículos blindados (Norblind). 

• Brinell é uma unidade de medição de dureza, utilizada principalmente em 
materiais metálicos. 

• Indutância: medida em henry, significa a propriedade de um circuito elétrico ou 
dois circuitos vizinhos, que determina a força eletromotriz que é induzida num 
dos circuitos por uma determinada variação de campo magnético. 

• Overlap (superposição) é uma moldura de reforço acrescentada nos limites das 
partes blindadas. O processo consiste na colocação de aço nos principais pontos 
vulneráveis dos veículos e nas junções dos materiais. Normalmente é instalado na 
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proteção das seguintes áreas: bordas das mantas de aramida, molduras das portas, 
espelhos retrovisores, fechaduras, maçanetas e carroceria. 

• Gaps balísticos são espaços sem blindagem, que ocorrem geralmente nas junções 
dos diferentes materiais que compõem a blindagem. 

• COLOG Comando Logístico do Exército Brasileiro.  

 
Diretor do NUINT 
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ANEXO ÚNICO DO TERMO DE REFERÊNCIA 
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ANEXO ÚNICO DO TERMO DE REFERÊNCIA 
(continuação) 
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ANEXO II DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2018 

 

 
MODELO DE PROPOSTA  

 

Razão Social: 

CNPJ: 

Endereço: 

E-mail: 

Cidade: UF: CEP: 

Fone: Fax: 

GRUPO I 

Item Und. Descrição 
 

Qtde. 
 

Valor 
Unitário 

(R$): 

Valor 
Total 
(R$): 

1 Serviço Serviço de blindagem (ESPECIFICAR)    

2 Un 

Conjunto sinalização visual complementar 
composto por estrobo nos faróis e 
lanternas. (ESPECIFICAR) 
 
Marca/Modelo: 

   

3 Un 

Sistema de sinalização policial acústico 
(ESPECIFICAR) 
 
Marca/Modelo: 

   

4 Un 
Sinalização de emergência (ESPECIFICAR) 
 
Marca/Modelo: 

   

VALOR TOTAL DO GRUPO POR EXTENSO: 
 

 

Prazo de Validade da Proposta: 
 

Prazo de entrega: 

Prazo de Garantia: 
 
Banco (cód.): Agência (cód.): Conta-Corrente: 
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Carimbo padronizado do CNPJ: 
                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Declaramos estar de acordo com todos os termos e condições do Pregão Eletrônico nº 
01/2018.   
 

Brasília,     de                    de  2018. 
 
 

 _______________________________ 
                                                                                 Assinatura do responsável pela empresa 

 
Observações:  
 

Os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e 
indiretos, (fretes, seguros, etc.), tributos incidentes e outros que se fizerem necessários.  
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ANEXO III DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2018 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA  
(Esta declaração deverá ser redigida em papel timbrado do Licitante) 

 
 
 Declaramos, em atendimento ao previsto no item 10 do Pregão Eletrônico nº 
........., que, nesta data compareceu nesta Seção Judiciária do Distrito Federal, o 
representante da empresa _____________________________________, Sr(a) 
_____________________________, portador(a) do RG nº 
_________________________________, para proceder a vistoria relativa ao objeto a ser 
licitado, tendo tomado conhecimento de todos os dados para realização dos serviços. Na 
ocasião, teve oportunidade de identificar todas as características, condições especiais e 
dificuldades que porventura possam existir na execução dos serviços, admitindo, 
consequentemente, como certo, o prévio e total conhecimento da situação/estado do bem, 
de modo que não poderá alegar posteriormente o desconhecimento de fatos evidentes à 
época da vistoria para solicitar qualquer alteração do valor do contrato celebrado, caso a 
empresa seja declarada vencedora. 
 
  Local e data 
 

 
____________________________________________ 

Assinatura e carimbo 
(Representante Legal) 
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ANEXO III - A  - DO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2018 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA 
 (Modelo a ser redigido em papel timbrado do Licitante) 

 
 

 
  (Empresa)......................................................., inscrita no CNPJ nº 
................................, neste ato representada pelo Senhor(a) 
............................................,  DECLARA que OPTOU por não realizar a 
visita/vistoria relativa ao objeto licitado por meio do Pregão Eletrônico nº    /2018, e 
que ASSUME todo e qualquer risco por esta decisão , e SE COMPROMETE a 
cumprir fielmente com as obrigações estipuladas no referido Edital e seus anexos, 
bem como na proposta de preços apresentada e contrato celebrado. 
. 

                                           ........................................, ........... de ......................... de 2018. 
 
 

 
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 

Nº Documento Identidade 
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ANEXO IV DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2018 
 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO  
 

 

Em cumprimento à orientação do Tribunal de Contas da União – Acórdão 1.793/2011 – 

Plenário, declaro que não há no quadro societário desta empresa servidor vinculado à 

Seção Judiciária de Primeiro Grau no Distrito Federal - SJDF. 

 

 

Cidade-Estado,      de                de  2018. 

 

 

 

 

 

 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 

NOME DA EMPRESA 

CNPJ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 01/2018  - 46  
 
 
 
 

ANEXO V DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº ........../2018 
 

 

CONTRATO SJ/DF N° ------/2018 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE SI 

A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO 

FEDERAL E ------------------------------------------------------ 

 

Na data da assinatura eletrônica deste instrumento, de um lado a UNIÃO, por 

intermédio da Seção Judiciária do Distrito Federal, inscrita no CNPJ/MF nº 

05.456.457/0001-29, sediada no SAS Quadra 02, Lote 5/B, Bl. G, Brasília-DF, neste ato 

representada pelo Diretor da Secretaria Administrativa, ERICO DE SOUZA SANTOS, 

mediante delegação de competência outorgada pela Portaria DIREF nº 722, de 

11/09/2009, denominada CONTRATANTE, e de outro lado a ---------------------------------

, inscrita no CNPJ/MF nº. --------------------------------, estabelecida na -------------------------

---------------------------, neste ato representada pela ------------------------------------, RG nº --

----------------------, emitido pela -----------------------, CPF n° --------------------------, 

denominada CONTRATADA, celebram o presente contrato, decorrente do Processo 

Administrativo Eletrônico nº 0003257-16.2017.4.01.8005, ficando as partes sujeitas às 

disposições da Lei nº 8.666, de 21/06/93 e suas alterações, e às seguintes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

O objeto do presente Contrato consiste na contratação de empresa especializada 

na prestação de serviços de blindagem nível III-A, com instalação de acessórios de 

segurança, incluindo mão de obra e materiais, para veículo S.U.V. trailblazer de 

propriedade da Justiça Federal de Primeiro Grau – Seção Judiciária do Distrito Federal, 

conforme especificações e condições mínimas constantes deste Contrato. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

  

 Após a assinatura do Contrato e antes do início da execução do objeto, a 

CONTRATADA deverá fornecer e submeter à aprovação do Núcleo de Segurança e 
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Inteligência – NUINT, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, todo o projeto de 

blindagem do veículo, desmontagem, aplicação das blindagens e remontagem, contendo 

cortes esquemáticos, relação dos materiais empregados, com a respectiva marca, 

procedência, especificação, quantidade e forma de aplicação, de modo a possibilitar a 

visualização concreta da prestação de serviços para a aprovação do projeto. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – o projeto deverá trazer ilustrações, passo a passo, com 

fotos coloridas, impressas e em formato digital (CD), com resolução mínima de 3.0 

Megapixels, de modo que se possa verificar, pela observação da fotos/vídeo, exatamente 

qual será a solução adotada para a blindagem de cada ponto do veículo, inclusive colunas, 

orifícios de comando de espelhos retrovisores, fechaduras e teto, processos de colocação e 

fixação dos materiais de blindagem, detalhes dos trechos de superposição de materiais e 

demais processos necessários para a blindagem. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA deverá fazer, às suas expensas, a 

apresentação prevista nesta Cláusula, na sede da CONTRATANTE, por meio de recursos 

áudio visuais, plantas, imagens 3D, deixando uma cópia de todos os materiais 

apresentados no ato da apresentação. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

 

 Os serviços de blindagem deverão obedecer às seguintes especificações: 

 

1) A blindagem deverá ser realizada com nível de proteção III-A. 

 

1.1) Nível III-A corresponde à resistência da blindagem ao impacto de munições 9FMJ, 

com energia cinética de 726 joules, bem como a munições 44 Magnum SWC Chumbo, 

com energia cinética de 1411 joules, provenientes de revólveres 44 Magnum; 

 

2) A blindagem deverá ser executada em conformidade com a NBR 15000:2005, NIJ 

0108.01, Portarias nº 55 e 56 COLOG, de 05 de junho de 2017, Regulamento para a 

Fiscalização de Produtos Controlados (R-105), com redação data pelo Decreto 3665/2000 

e com as Resoluções 262/2007 e 292/2008 e Deliberação nº 75/2008, todas do 

CONTRAN. 
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3) A blindagem deverá abranger a totalidade dos habitáculos do veículo, incluindo ainda: 

 

3.1) blindagem completa no espaço entre painel e motor, em manta de aramida, 

resguardado o curso completo dos pedais de freio e acelerador; 

3.2) blindagem do capô, em manta de aramida; 

3.3) blindagem das portas; 

3.4) blindagem da bateria; 

3.5) blindagem do tanque de combustível; 

3.6) blindagem dos para-lamas dianteiro e traseiro e das partes da caixa de roda que não 

estiverem acobertadas pela blindagem completa do habitáculo; 

3.7) blindagem do assoalho, em manta de aramida apropriada para esse fim; 

3.8) blindagem completa do porta-malas, incluindo assoalho deste e instalação de 

dispositivo de abertura interno, manual e camuflado, que não permita sua identificação por 

quem não saiba sua exata localização; 

3.9) blindagem do teto; 

 

4) Nos serviços de blindagem deverá ser utilizado: 

 

4.1) Manta de aramida impermeabilizada, com no mínimo 09 (nove) camadas. 

 

4.1.1) A manta aramida é um material dielétrico (isolador de eletricidade), sintético, em 

forma de fibras, muito leve e de grande resistência mecânica à tração; 

4.1.2) A manta aramida é responsável pela diminuição do peso da blindagem. 

4.1.3) As mantas de aramida deverão ser contínuas, não podendo apresentar emendas, 

preferencialmente devem ser pré-moldadas e, obrigatoriamente, aplicadas por meio de 

processo de termomoldagem.  

4.1.4) As mantas devem possuir acabamento em suas bordas, feito com o mesmo material 

utilizado para sua fixação, como forma a conter a eventual entrada de umidade, bem como 

evitar o desfazimento das tramas do tecido. 

 

5) Quando for tecnicamente impossível aplicar a manta de aramida impermeabilizada, 

deverá ser aplicado o aço balístico com dureza mínima de 300 Brinell, com pelo menos 

3mm (três milímetros) de espessura ou aço de qualidade superior, que deverá ser utilizado 

nos overlaps. 
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5.1) A placa de aço balístico deverá, preferencialmente, ser cortada a laser ou a plasma, 

aparafusado em aço balístico e tratado contra corrosão na carroceria do veículo, tais como: 

 

5.1.1) travessas e longarinas do teto; 

5.1.2) barra de proteção lateral; 

5.1.3) parte lateral interna das portas para proteção de tiro a 45º; 

5.1.4) nos vidros; 

5.1.5) maçanetas, fechaduras e retrovisores. 

 

6) Os vidros originais deverão ser substituídos por vidros blindados (nível III), isentos de 

policarbonato ou não, desde que atenda a NBR relacionada a blindagem de vidros e seja 

certificado pelo exército, sem distorções óticas e não devem ultrapassar a espessura de 21 

mm (vinte e um milímetros). 

 

6.1) Todos os vidros devem ser sobrepostos em, no mínimo, 15 mm (quinze milímetros) 

por outro elemento balístico; 

6.2) As características originais de acabamento, transparência e cor devem ser mantidas; 

6.3) Deverão conter camada interna composta por película anti-estilhaçante, protegendo os 

ocupantes no interior do veículo; 

6.4) Deverão ter gravados nos vidros a numeração do chassi nos termos da legislação; 

6.5) Devem estar instalados amortecedores especiais e, se necessário, realizado 

aprimoramento do sistema de abertura com aumento de indutância. 

6.6) Os vidros também não poderão apresentar distorções ópticas, deverão obedecer aos 

contornos originais do veículo e possuir antenas incorporadas quando original (rádio, 

celular, GPS). 

 

7) Deverão ser utilizados overlaps nas bordas das mantas de aramida, nas molduras das 05 

(cinco) portas (4 laterais e 1 traseira), no vidro traseiro e para-brisa, nos espelhos 

retrovisores, nas fechaduras, nas maçanetas e na carroceria e demais transições de 

materiais, eliminando gaps balísticos e aumentando a resistência a ataques continuados. 

 

7.1) Os overlaps devem ser fabricados em peças inteiriças, sem emendas por soldas de 

topo, sendo, porém, permitidas emendas por solda em sobreposição, quando for 

tecnicamente impossível a fabricação do overlap em peça inteira. 
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8) No veículo deve ser realizada a blindagem dos 5 pneus (sobressalentes inclusive), no 

sistema flatsover, rodgard ou similar, de forma a permitir condições de rodagem por, no 

mínimo, 40 Km (quarenta quilômetros), a uma velocidade mínima de 45 Km/h (quarenta e 

cinco quilômetros por hora). 

 

8.1) Também devem ser instaladas válvulas (bicos) de aço nas 5 (cinco) rodas do veículo. 

 

9) No veículo deverá ser instalado conjunto de luzes estroboscópicas, sirene eletrônica 

digital, barra sinalizadora horizontal interna frontal, possibilitando a esta viatura a 

circulação preferencial em caso de emergência. 

 

10) Sistema integrado e harmônico com dispositivos de comandos de acionamento interno 

para as luzes estroboscópicas, barra sinalizadora e sirene eletrônica. 

 

11) O sistema elétrico da viatura deve estar devidamente dimensionado para suportar, 

simultaneamente, os consumidores originais do veículo, bem como as adaptações atinentes 

a blindagem e a sinalização de emergência. 

 

12) A CONTRATADA deverá proceder, caso necessário, a recalibragem da suspensão 

(molas/amortecedores) e redimensionamento do sistema de freios, sendo a 

CONTRATADA responsável pelo custeio da readequação. 

 

13) Durante a blindagem a empresa deverá observar: 

 

13.1) O peso da blindagem não pode elevar a relação peso/potência em nível superior a 

20% (vinte por cento) em relação ao original, de forma que o veículo não perca 

desempenho demasiadamente; 

13.2) A realização de reforço ou acréscimo de dobradiças nas portas, se necessário, de 

forma a evitar dificuldades para abertura e fechamento das portas em função do peso 

acrescido. 
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14) A CONTRATADA deverá realizar revisão de alinhamento e do balanceamento no ato 

de entrega e durante o período de garantia, uma vez ao ano, sem ônus para a 

CONTRATANTE. 

 

15) Os sistemas eletrônicos incorporados deverão ser compatíveis com a lógica original do 

veículo. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Todos os materiais utilizados na blindagem devem ser 

aprovados pela CETEX – Centro de Tecnologia do Exército, cabendo ainda à 

CONTRATADA a apresentação de cópia autenticada dos respectivos RETEX – Relatórios 

Técnicos Experimentais dos materiais utilizados na blindagem dos veículos. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Fazem parte da presente especificação, no que forem 

aplicáveis, as normas dos fabricantes, bem como as normas pertinentes da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Deve ser mantido o acabamento no padrão original do 

veículo. 

 

PARÁGRAFO QUARTO – A remontagem do veículo deve seguir o mesmo padrão da 

montagem original, com parafusos, presilhas e encaixes, não sendo permitida a aplicação 

de cola em partes que originalmente não são coladas. 

 

PARÁGRAFO QUINTO – Sempre que a CONTRATANTE solicitar, a CONTRATADA 

deverá, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, fornecer o status do processo de 

blindagem do veículo (desmontagem, aplicação das blindagens e remontagem), que deverá 

ser ilustrado, passo a passo, com fotos coloridas, impressas e em formato digital (CD), 

com resolução mínima de 3,0 Megapixels, de modo que se possa verificar, pela 

observação das fotos, exatamente qual foi a solução adotada para a blindagem de cada 

ponto do veículo, inclusive colunas, orifícios de comando de espelhos retrovisores, 

fechaduras e teto, processos de colocação e fixação dos materiais de blindagem, detalhes 

dos trechos de superposição de materiais e demais processos necessários para a 

blindagem. 
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CLÁUSULA QUARTA – DA RETIRADA E DA ENTREGA DO VEÍCULO 

 

 A entrega do veículo para os serviços de blindagem será realizada pela 

CONTRATANTE, caso o local da blindagem fique no Distrito Federal. Caso contrário, 

deverá ser providenciado pela CONTRATADA o transporte de ida até o local do serviço, 

sem ônus para a CONTRATANTE. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em caso de o serviço ser realizado em local distinto do 

Distrito Federal, a retirada do veículo ocorrerá em Brasília/DF, no Setor de Autarquias Sul 

– SAUS, Quadra 2, Bloco G, Lote 08, Asa Sul, com prévia e expressa autorização emitida 

pela CONTRATANTE. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Caso o local da blindagem seja fora do Distrito Federal, a 

CONTRATADA deverá providenciar o transporte em veículo adequado (veículo 

plataforma ou equivalente) até o local da blindagem, com cobertura de seguro que cubra 

qualquer dano causado ao veículo a ser blindado, responsabilizando-se pelo o bem da 

CONTRATANTE desde o recebimento para a blindagem até o momento da entrega, após 

a conclusão do serviço no local indicado por esta. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Ao receber o veículo, a CONTRATADA deverá proceder 

à realização de check-list do veículo, no ato da Primeira retirada e no ato da devolução do 

veículo, conforme formulário constante do Anexo I deste Instrumento. 

 

PARÁGRAFO QUARTO – Juntamente com o veículo, deverá a CONTRATADA 

entregar ainda: 

 

a - O Certificado de Registro de Blindagem, emitido pelo Exército Brasileiro, ou recibo de 

protocolo que habilite ao recebimento futuro do Certificado, sem quaisquer ônus para a 

CONTRATANTE; 

b - Cópia autenticada dos respectivos RETEX – Relatórios Técnicos Experimentais dos 

materiais utilizados na blindagem dos veículos; 

c - Manual contendo instruções de uso e cuidados requeridos com o veículo blindado; 

d - Termo de Responsabilidade pela blindagem realizada, mencionando nível e 

abrangência da blindagem, modificações, adequações e validade; 
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e – Documentos de porte obrigatório do veículo (CRLV) com a informação “VEÍCULO 

BLINDADO”; 

f – Declaração da blindagem, fornecida pelo Exército, nos termos da portaria COLOG nº 

55, de junho de 2017 

 

PARÁGRAFO QUINTO – A entrega do veículo ocorrerá no Edifício-sede I, localizado 

no Setor de Autarquias Sul – SAUS, Quadra 2, Bloco G, Lote 8, Asa Sul, Brasília/DF. 

 

PARÁGRAFO SEXTO – A CONTRATADA se responsabilizará integralmente pelo 

veículo e sua integridade desde a retirada até a sua entrega à CONTRATANTE e somente 

terá encerrada essa responsabilidade plena com o recebimento do veículo pela área técnica 

da CONTRATANTE. 

 

PARÁGRAFO SÉTIMO – Caso sejam constatados defeitos ou correções, o veículo será 

novamente retirado pela CONTRATADA, que novamente se tornará responsável pelo 

veículo até o refazimento das pendências e/ou correções. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA DO OBJETO  

 

 A CONTRATADA deverá garantir os serviços prestados, incluindo, durante a 

sua vigência, a assistência técnica corretiva sem ônus para a CONTRATANTE. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A assistência técnica somente poderá ser prestada pela 

própria CONTRATADA, através de filial ou empresa subcontratada, desde que 

legalmente certificada (possuidora de certificado de registro expedido pelo Exército 

Brasileiro e igualmente atenda as exigências das Portarias nº 55 e 56 COLOG de junho de 

2017), no que se enquadrar. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – A responsabilidade técnica caberá à CONTRATADA, em 

qualquer caso e não será transferida, sob nenhum pretexto. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO – A CONTRATADA, caso a assistência técnica seja 

realizada fora do Distrito Federal, deverá promover o custeio de transporte e 

responsabilizar-se pelo veículo até a devolução à CONTRATANTE. 



PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 01/2018  - 54  
 
 
 
PARÁGRAFO QUARTO – Os prazos mínimos de garantia, a contar do recebimento 

definitivo, serão de:  

1) 1 (um) ano para o perfeito funcionamento dos sistemas que compõem a suspensão 

(molas e amortecedores), prevalecendo o prazo de garantia oferecido pelo fabricante ou 

fornecedor do veículo se o prazo for maior; 

2) 1 (um) ano para os sistemas de luzes de emergência (luzes estroboscópicas, sirene 

eletrônica digital, barra sinalizadora interna frontal); 

3) 5 (cinco) anos para blindagem das partes transparentes. Mesmo prazo deverá ser 

estendido à peça substituída; 

4) 5 (cinco) anos para blindagem das partes opacas. Mesmo prazo deverá ser estendido à 

peça substituída. 

 

PARÁGRAFO QUINTO – A garantia será exigida da CONTRATADA para executar os 

serviços de blindagem objeto desta Contratação. 

 

PARÁGRAFO SEXTO – O prazo para a realização dos serviços abrangidos pela garantia 

será de até 20 (vinte) dias corridos após a solicitação da CONTRATANTE.  

 

PARÁGRAFO SÉTIMO – Com relação aos vidros, a garantia deverá abranger também a 

delaminação, a formação de bolhas, o funcionamento da máquina de vidros e quanto a 

eventuais distorções ópticas identificadas posteriormente. 

 

PARÁGRAFO OITAVO – Com relação à blindagem opaca, a garantia deverá abranger 

os casos de surgimento de ruídos (grilos) decorrentes do acabamento imperfeito ou falha 

na execução. 

 

PARÁGRAFO NONO – No tocante ao objeto contratado, nos prazos de garantias 

estabelecidos, a CONTRATADA deverá garantir a substituição de produtos que 

apresentem defeitos por outros com as mesmas especificações técnicas de segurança e 

qualidade, sem ônus para a CONTRATANTE. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO – A responsabilidade da CONTRATADA se estende a 

possíveis danos ao veículo, em razão das falhas do projeto ou da blindagem. 
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CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

São obrigações da CONTRATANTE: 

  

1) designar comissão para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, recebendo o 

objeto e conferindo os serviços realizados com o especificado neste Contrato e na proposta 

da CONTRATADA, recusando-os na hipótese de desconformidade com o pretendido. 

 

2) prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA, 

relacionados com o objeto pactuado. 

 

3) embargar, estipulando o prazo para a correção, o recebimento provisório ou definitivo 

do objeto, apontando as razões da sua desconformidade quanto a defeitos não sanados ou 

discordância com os serviços pretendidos. 

 

4) aprovar o projeto apresentado de blindagem e instalação de acessórios de segurança 

antes do início dos trabalhos da CONTRATADA e realizar, caso necessário, visitas 

técnicas. 

 

5) pagar pelo serviços contratado após o recebimento definitivo do objeto. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

São obrigações da CONTRATADA: 

 

1) franquear, à CONTRATANTE, o acesso às suas instalações, a qualquer momento 

durante a realização dos serviços contratados, para inspeções que julgar convenientes, 

inerentes ao objeto contrato. 

 

2) observar e cumprir todas as especificações constantes da Cláusula Terceira deste 

Instrumento. 
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3) apresentar/fornecer, até o recebimento provisório do objeto contratado, toda 

documentação pertinente à prestação de serviços de blindagem veicular, em especial as 

portarias nº 55 e 56 – Comando Logístico do Exército Brasileiro – COLOG, de 05 de 

junho de 2017. 

 

4) realizar todo o procedimento de alteração de dados do veículo no Departamento de 

Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF, após a blindagem, para incluir nos campos 

de observações do CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – 

documento para trânsito) e CRV (Certificado de Registro de Veículo – documento para 

transferência) a característica de “Veículo Blindado”, providenciando, de antemão, a 

obtenção do CSV (Certificado de Segurança Veicular) em empresa credenciada pelo 

INMETRO para tal fim, arcando com o pagamento de todos os custos e taxas destes 

procedimentos. 

 

5) utilizar material original e de primeira qualidade para a realização dos serviços, 

observando as recomendações técnicas do fabricante. 

 

6) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à CONTRATANTE ou 

a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados, durante a execução dos 

serviços. 

 

7) indenizar quaisquer danos causados ao equipamento durante a execução dos serviços, 

mesmo que praticados involuntariamente, podendo a CONTRATANTE, a seu critério, 

optar pela sua reparação. 

 

8) cumprir o Contrato de modo que os serviços avençados sejam realizados com esmero e 

perfeição. 

 

9) entregar os documentos que se façam necessários à data da entrega do veículo, relativos 

às exigências legais estabelecidas pelas autoridades brasileira competentes, quanto aos 

materiais e procedimentos utilizados, tais como laudo CHASSI/Motor, laudo INMETRO, 

Carteirinha da Polícia Civil. 
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10) aplicar película de escurecimento em todos os vidros do veículo, respeitados os índices 

de transparência normatizados na Resolução nº 254 do CONTRAN, de 26/10/2007. 

10.1) a CONTRATADA deverá aplicar a película com índice de transparência no 

percentual de 75% (setenta e cinco por cento) no para-brisa, 70% (setenta por cento) nos 

vidros laterais dianteiros e 28% (vinte e oito por cento) de transparência nos vidros laterais 

traseiros e do porta malas. 

 

11) informar, formalmente, à CONTRATANTE, com 20 (vinte) dias de antecedência, as 

datas referentes ao final do processo de blindagem opaca (instalação de blindagem na 

parte metálica e de aço) e ao final da blindagem transparente (instalação das áreas 

envidraçadas), para possibilitar a visita técnica da CONTRATANTE. 

 

12) manter o mais absoluto sigilo em relação a toda informação recebida da 

CONTRATANTE ou que venha a ter conhecimento em virtude da realização dos serviços 

contratados. 

 

13) garantir que todos os materiais a serem usados na blindagem sejam novos, nunca 

utilizados e de qualidade certificada pelo Exército Brasileiro. 

 

14) apresentar comprovação de que todos os materiais utilizados na blindagem foram 

aprovados pelo CETEX – Centro de Tecnologia do Exército, cabendo ainda à 

CONTRATADA a apresentação de cópia autenticada dos respectivos RETEX – Relatórios 

Técnicos Experimentais dos materiais utilizados na blindagem do veículo, até o 

recebimento definitivo do objeto contratado. 

 

15) manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas em Lei, informando 

sobre ato ou fato que venha a modificar as condições iniciais de habilitação; 

 

16) apresentar, quando solicitada pela Administração, no prazo de 10 (dez) dias úteis, 

contados da data da notificação, original ou cópia autenticada da documentação abaixo 

relacionada: 
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16.1.) Ato constitutivo, devidamente inscrito, no caso de sociedades civis, acompanhado 

da documentação de eleição de seus administradores e da prova de constituição da 

diretoria em exercício, e, no caso de sociedades comerciais, estatuto ou contrato social e 

suas alterações, devidamente registrado(s) na Junta Comercial; 

 

16.2.) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), 

 

16.3.) Certidão Negativa Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida 

Ativa da União, expedida pela Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria Geral da 

Fazenda Nacional; 

 

16.4.) Certidão Negativa de Tributos para com o Governo do Distrito Federal, expedida 

pela Secretaria da Fazenda e Planejamento do Governo do Distrito Federal, caso seja a 

CONTRATADA domiciliada nesta capital, ou equivalente, para o Estado e Município, no 

caso de a Contratada ser domiciliada em outra localidade, na forma da lei; 

  

16.5.) Certificado de Regularidade do FGTS, fornecido pela CEF (Caixa Econômica 

Federal); 

  

16.6.) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, expedida pela Justiça do 

Trabalho; 

 

16.7) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal, ou documento equivalente, em se tratando de  Contratada domiciliada em 

outra localidade. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – É vedada à CONTRATADA a subcontratação total 

dos serviços deste Contrato. Havendo a necessidade de subcontratação parcial, esta deverá 

ser previamente solicitada e autorizada pela CONTRATANTE, não podendo ultrapassar o 

percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do total contratado, de acordo com os artigos 

72 e 78 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.  
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PARÁGRAFO SEGUNDO – No caso de subcontratação da blindagem, a 

documentação da empresa subcontratada deverá estar nos mesmos níveis de aceitabilidade 

da documentação de habilitação da CONTRATADA, de acordo com o Acórdão TCU 

nº1.272/2011 – Plenário e só poderá iniciar os trabalhos após anuência da 

CONTRATANTE. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Quando autorizada a subcontratação de parte dos 

serviços, a CONTRATADA realizará a supervisão e coordenação das atividades da 

subcontratada, bem como responderá perante a CONTRATANTE pelo cumprimento das 

obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

 

 CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E 

FISCAIS 

 

 São ainda obrigações da CONTRATADA: 

 

1) responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes deste 

Contrato, tais como: salários, seguros de acidentes, taxas, impostos e contribuições, 

indenizações, vales-refeição, vales-transporte e outras que porventura venham a ser 

criadas e exigidas pelo Governo; 

 

2) assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 

previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época 

própria, uma vez que os seus empregados não manterão qualquer vínculo empregatício 

com a CONTRATANTE; 

 

3) assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem 

vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda 

que acontecido em dependência da CONTRATANTE; 
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4) assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas 

aos serviços contratados; 

 

5) assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes deste 

Contrato; 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos 

encargos estabelecidos nesta Cláusula não transfere à Administração da CONTRATANTE 

a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão 

pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, 

ativa ou passiva, com a CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS VISITAS TÉCNICAS 

 

A CONTRATANTE poderá demandar a sua área técnica a realização de visitas 

técnicas no local da execução dos serviços, para avaliar se a CONTRATADA está 

observando todas as especificações deste Contrato. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Poderão ser realizadas tantas visitas técnicas 

quanto a CONTRATANTE considerar conveniente. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA deverá franquear o acesso à 

equipe indicada às suas instalações e disponibilizar profissional apto a fornecer todas as 

informações concernentes à execução dos serviços contratados. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO – A visita técnica será precedida de comunicação 

pela CONTRATANTE com prazo mínimo de 01 (um) dia. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA  

Este contrato terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da sua 

assinatura. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos do 

Orçamento Geral da União, alocados no Programa de Trabalho --------------------- ----- 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - Em ---/--2018 foi emitida a nota de empenho nº -------

--------, no valor de R$ -------------------- (----------------------). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO VALOR  

 

O valor total da contratação é de R$ ------------------ (-----------------------), 

estando, neste valor, inclusos todos os serviços descritos na Cláusula Terceira deste 

Contrato. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – Os valores unitários encontram-se detalhados no 

anexo II deste Instrumento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO REAJUSTE 

 

 Os preços serão fixos e irreajustáveis, ressalvado o disposto na alínea “d”, do 

inciso II, do art. 65, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações. 

 

 PARÁGRAFO ÚNICO – Os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro a 

que a CONTRATADA fizer jus e não forem solicitados durante a vigência do Contrato 

serão objeto de preclusão com o encerramento do Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA EXECUÇÃO 

A Execução deste contrato reger-se-á pelo Capítulo III - Seção IV - Da Execução 

dos Contratos, da Lei nº 8.666/93. 

 

  PARÁGRAFO PRIMEIRO - A Administração designará uma comissão para 

acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, anotando em registro próprio todas as 



PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 01/2018  - 62  
 
 
 
ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à 

regularização das falhas ou defeitos observados. 

 

 PARÁGRAFO SEGUNDO - Não obstante a CONTRATADA ser a única e 

exclusiva responsável pela execução de todo o objeto deste Contrato, à CONTRATANTE 

reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta 

responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, 

diretamente por comissão designada. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A inexecução total ou parcial do contrato 

ensejará sua rescisão com as conseqüências contratuais previstas em lei, conforme 

disposto nos artigos 77, 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93, reconhecendo a CONTRATADA 

os direitos da Administração previstos no artigo 55, inciso IX, da referida Lei. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

 

A CONTRATADA deverá executar os serviços objeto deste Instrumento no 

prazo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da assinatura do Contrato. 

 

PARÁGRARO PRIMEIRO – No prazo previsto para a entrega do objeto a 

CONTRATADA deverá apresentar/fornecer todos os documentos listados no presente 

Contrato. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Caso a CONTRATADA, justificadamente, por 

razões técnicas, ou cuja providência competir à CONTRATANTE, não conseguir 

promover a finalização dos serviços nos prazos estabelecidos, deverá realizar 

comunicação formal no prazo máximo de 01 (um) dia, para que seja adotada alguma 

providência por parte da CONTRATANTE, no sentido de sanar a pendência, se for o caso, 

deferindo ou não o requerimento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO 
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O objeto do Contrato deverá ser entregue conforme especificação do objeto 

constante da Cláusula Terceira deste Instrumento, dando-se o recebimento da seguinte 

forma: 

1) provisoriamente, no ato da entrega do objeto pela CONTRATADA, juntamente com a 

Nota Fiscal, para verificação da sua conformidade com o especificado neste Contrato; 

2) definitivamente, no prazo máximo de até 10 (dez) dias, a contar do recebimento 

provisório. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – No ato do recebimento provisório a CONTRATADA 

deverá proceder à entrega de todos os documentos previstos e necessários para a perfeita 

fruição do objeto contratado. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Constatado após o recebimento provisório alguma 

inconformidade do objeto contratado ou falha na execução, a CONTRATADA terá o 

prazo máximo de 10 (dez) dias corridos para refazer ou substituir ou corrigir a pendência 

ou falha detectada, sem ônus para a CONTRATANTE. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - O embargo do recebimento definitivo do objeto não 

implicará dilação do prazo de entrega e nem servirá de base para justificar qualquer atraso, 

não acarretando ônus para a CONTRATANTE. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - Caso seja embargado o recebimento definitivo do objeto e 

não providenciada a correção da disfunção verificada, no prazo estabelecido na notificação 

de embargo, a contagem do prazo para aplicação de multa de mora iniciar-se-á ao final 

daquele prazo. 

PARÁGRAFO QUINTO – O recebimento provisório ou definitivo não exime a 

CONTRATADA da responsabilidade pela solidez, segurança e funcionamento do objeto 

deste Contrato. 

 

PARÁGRAFO SEXTO – Após o recebimento definitivo do objeto, a Nota Fiscal será 

atestada e encaminhada para pagamento.  
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO PAGAMENTO 

 

 O pagamento será efetuado mediante crédito bancário em conta-corrente da 

CONTRATADA, devendo o documento fiscal vir acompanhado da Certidão Conjunta 

Negativa de Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; do Certificado de Regularidade 

do FGTS e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, expedida pela Justiça 

do Trabalho, todos válidos na data do efetivo pagamento. 

  

 PARÁGRAFO PRIMEIRO – O pagamento dar-se-á no prazo de 10 (dez) dias 

úteis, a contar do recebimento definitivo.  

 PARÁGRAFO SEGUNDO – Para comprovação da regularidade fiscal, os 

documentos citados no “caput” desta cláusula, com exceção da CNDT, poderão ser 

substituídos pelo Relatório SIASG/SICAF, que será acostado aos autos do processo de 

pagamento pela CONTRATANTE, por ocasião da verificação da nota fiscal. 

 PARÁGRAFO TERCEIRO - Além da documentação citada no caput desta 

cláusula, deverá ser apresentada, juntamente com o documento fiscal encaminhado à 

CONTRATANTE para pagamento, documento comprobatório de opção pelo Regime 

Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, na forma prevista e 

regulamentada. 

 PARÁGRAFO QUARTO - A emissão antecipada do documento fiscal não 

implicará adiantamento para o pagamento da obrigação e qualquer ônus porventura 

decorrente dessa antecipação constituirá encargo da CONTRATADA. 

 PARÁGRAFO QUINTO - Havendo erro da nota fiscal, inconsistência dos 

documentos apresentados ou a ocorrência de problemas de responsabilidade da 

CONTRATADA que impeçam a liquidação da despesa, será comunicada a irregularidade, 

ficando o pagamento pendente até que sejam providenciadas as medidas saneadoras. 

Nessa hipótese, o novo prazo para o pagamento será contado a partir da regularização da 

situação e/ou a reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a 

CONTRATANTE. 
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 CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

A aplicação de penalidades à CONTRATADA reger-se-á conforme o 

estabelecido na Seção II do Capítulo IV - Das Sanções Administrativas e da Tutela 

Judicial, da Lei nº 8.666/93. 

   

 PARÁGRAFO PRIMEIRO – Fica estipulado o percentual de 0,5% (meio por 

cento), por dia útil ou dia corrido, conforme o caso, calculado sobre o valor da nota fiscal 

relativa aos serviços prestados, a título de mora, por descumprimento dos prazos previstos 

neste Contrato, limitado a 20 (vinte) dias úteis ou 30 (trinta) dias corridos, conforme o 

caso. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO — A CONTRATANTE poderá, além da sanção 

prevista no Parágrafo anterior, aplicar à CONTRATADA advertência e multa, facultada a 

defesa prévia da CONTRATADA; 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO — Pela inexecução parcial da obrigação, a 

Administração aplicará multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global contratado, 

sendo-lhe facultado ainda, rescindir o Contrato e aplicar as sanções previstas nos incisos I 

e III do art.87 da Lei n° 8666/93;  

 

 PARÁGRAFO QUARTO – Tendo em vista a necessidade do veículo para 

atividade de segurança de autoridades da CONTRATANTE, será considerada inexecução 

total da obrigação, o atraso na entrega do objeto previsto neste Contrato, em prazo 

superior a 20 (vinte) dias úteis, sem aquiescência da CONTRATANTE. 

 

 PARÁGRAFO QUINTO – Constatada a inexecução total, será aplicada multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor global contratado, sem prejuízo das demais sanções 

cabíveis (suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos e ou declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública) nos termos dos 

incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93. 
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PARÁGRAFO SEXTO — Caso a CONTRATADA não possa cumprir o (s) 

prazo (s) estipulado (s) nesse Contrato, deverá apresentar justificativa por escrito, até o 

vencimento destes, ficando a critério da CONTRATANTE a sua aceitação; 

 

 PARÁGRAFO SÉTIMO — As multas devidas e/ou os prejuízos causados à 

CONTRATANTE pela CONTRATADA serão deduzidos dos valores a serem pagos, 

recolhidos à conta específica da Justiça Federal de 1° Grau/Seção Judiciária do Distrito 

Federal ou, ainda, cobrados judicialmente, nesta ordem; 

 

 PARÁGRAFO OITAVO – Caso a CONTRATADA não tenha valores a receber 

da CONTRATANTE, terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, após a notificação oficial, para o 

recolhimento da multa na forma estabelecida no Parágrafo anterior; 

 

 PARÁGRAFO NONO — A aplicação de multas, bem como a rescisão do 

Contrato, não impedem que a CONTRATANTE aplique à CONTRATADA as demais 

sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93.  

 

 PARÁGRAFO DÉCIMO — A aplicação de quaisquer das sanções relacionadas 

neste Contrato será precedida de processo administrativo, mediante o qual se garantirá a 

ampla defesa e o contraditório, sem prejuízo de outras sanções previstas no art. 87 da Lei 

n° 8.666/93. 

 PARÁGRAFO DÉCIMO PRMEIRO – A CONTRATANTE poderá promover o 

registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta à CONTRATADA. 

 

 PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO – A solicitação de prorrogação de 

prazos deverá ser encaminhada e protocolada na Secretaria Administrativa – SECAD. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA RESCISÃO 

 

A inexecução total ou parcial do contrato ensejará sua rescisão com as 

conseqüências contratuais previstas em Lei, conforme disposto nos artigos 77, 78, 79 e 80, 

da Lei nº 8.666/93, reconhecendo a CONTRATADA os direitos da Administração. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

Dos atos da Administração caberão os recursos previstos no artigo 109 da Lei 

8.666/93. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - Os recursos intempestivos não serão levados em 

consideração. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO 

 

O presente contrato deverá ser publicado na forma de extrato no Diário Oficial 

da União, conforme disposto no parágrafo único, do artigo 61 da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES 

CONTRATUAIS 

 

Quaisquer alterações no presente contrato somente poderão ser realizadas 

mediante termo aditivo formalizado entre as partes. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DO FORO 

 

Para dirimir questões oriundas do presente contrato, fica eleito o Foro do Distrito 

Federal. 

 
 

__________________________ 
ERICO DE SOUZA SANTOS 

Diretor da Secretaria Administrativa 
CONTRATANTE 

 
 

____________________________ 
------------------------------- 

Representante 
CONTRATADA 
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ANEXO I AO CONTRATO SJ/DF Nº ----/2018 
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ANEXO II AO CONTRATO SJ/DF Nº ----/2018 

PLANILHA DE CUSTOS 

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM QTDE 
VALOR 

(R$) 

1 
Serviço de blindagem (mão de obra e materiais) nível III-A para veículo da 
SJDF a ser vistoriado, bem como demais disposições do TR. 

MARCA/MODELO: 
1 

 

2 Conjunto Sinalização Visual complementar composto por: 
ESTROBO NOS FARÓIS E LANTERNAS. Kit Estrobo para faróis 
dianteiros e lanternas traseiras composto por mini sinalizadores com 3 Leds 
de alta potência na cor cristal, selados em formato circular, sincronizados 
face a face, na cor Branca com temperatura de cor de 6500ºK típico, 
capacidade luminosa de no mínimo 350 Lumens para cada mini-
sinalizador, tensão de aplicação: 12 a 14,7 Vcc, com base de silicone para 
garantir a estanqueidade dos faróis e lanternas onde serão instaladas as 
mesmas. No caso da forma dos faróis e lanternas não permitirem a 
instalação no seu interior, os mesmos sinalizadores poderão ser instalados 
na grade e/ou próximo dos faróis e lanternas. 
MARCA/MODELO:  

1  

3 Sistema de sinalização policial acústico - Sirene eletrônica composta de 01 
(um) amplificador de 100 watts de potência e unidade sonofletora, com 4 
(quatro) tipos de sons, gerando pressão sonora não inferior a 120 dB 
(decibéis) a 01 (um) metro de distância. Deverá possuir módulo de controle 
único, com capacidade de gerar efeitos luminosos diferentes de alta 
frequência diferenciados (Geração de efeitos luminosos que caracterizem o 
veículo parado, em deslocamento, em patrulhamento e em emergência, os 
quais deverão ser acionados separadamente);  

MARCA/MODELO: 

1  

4 Sinalização de emergência, tipo barra sinalizadora interna frontal, acionada 
em conjunto com as lâmpadas estroboscópicas, instalada próximo da parte 
superior do pára-brisa junto ao pára- sol, sem obstruir a visibilidade, 
constituída de um conjunto luminoso de no mínimo 06 (seis) módulos de 
LEDs nas cores cristal (no centro), âmbar e azul (metade de cada, em ambos 
os lados) em blocos ópticos, instalados nas laterais direita e esquerda do 
pára-brisa. Cada módulo composto por, no mínimo, quatro LEDs (AllnGap, 
1W ou superior), conhecidos como LEDs de potência. Montada em base de 
alumínio com suportes em estrutura metálica de aço, com acabamento em 
epóxi na cor que se harmonize com o painel e/ou estofamento do teto. 

MARCA/MODELO: 

 

1  

TOTAL 
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