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CONTRATO Nº 008/2017.

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O

DISTRITO FEDERAL, POR INTERMEDIO DA

SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE DO

DISTRITO FEDERAL, E A DELL COMPUTADORES

DO BRASIL LTDA, NOS TERMOS DO PADRÃO

Nº.07/2002.

Processo SEI-GDF Nº 00090-00011676/2017-50.

CLÁUSULA PRIMEIRA— DAS PARTES

O Distrito Federal, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE DO DlSTRITO FEDERAL -

SEMOB, inscrita no CNPJ/MF nª 00394726/0001—56, situada na Praça do Buriti, Zona Cívico

Administrativa, Anexo do Palácio do Buriti, 159 Andar, Brasília/DF, representada por FABIO NEV

DAMASCENO, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 24,145355-2 SSP/SP, CPF nª

268.103.678-02, na qualidade de Secretário de Estado de Mobilidade, com delegação de

competência prevista nas Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e

Contabilidade do Distrito Federal, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado a DELL

COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, doravante denominada CONTRATADA, CNPJ/MF nº.

72.381189/0006'25, com sede na Avenida da Emancipação, 500, Bairro Parque dos Pinheiros,

Hortolândia - SP, Cep: 13184-654 representada por LEANDRO ANTÓNIO VALIM DE OLIVEIRA,

brasileiro, solteiro, portador do RG nº 104.029353-1 SSP/RS, CPF nº 508.786.030-34, na

qualidade de procurador.

Samaria a: Bizon de Mobilidade/sinos

Anexo do mum do Bur-n, isº Andar — Brasilia (DF) — (Iv: 700757900
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CLÁUSULA SEGUNDA— DO PROCEDIMENTO

O presente Contrato obedece aos termos do Edital do Pregão Eletrônico nº. 329/2016-

UNIFESP/ME, Documento SEI-GDF 1337812 e 1337833, da Ata de Pregão Eletrônico nª.

329/2016-UNIFESP/ME, Documento SEI-GDF 1337856, da Autorização de Compras Memo nº.

2394/2017 — SEPLAG/GAB, Documento SEI-GDF 1952831, do Termo de Referência, Documento

SEI-GDF 1275836, bem como nas disposições das Leis nº 8666/1993 e demais normas

pertinentes.

CLÁUSULA TERCEIRA— DO OBJETO

0 presente Contrato tem por objeto a aquisição de 6 (seis) Workstation com Xeon, 16GB de

RAM, HD 1TB, Monitor de 23", marca Dell, Modelo Precision T3620, incluindo garantia on site de

36 (trinta e seis) meses, consoante especificam (: Edital do Pregão Eletrônico nº. 329/2016-

UNIFESP/ME, Documentos SEI-GDF 1337812 e 1337833, da Ata de Pregão Eletrônico nº,

329/2016-UNIFESP/ME, Documento SEI-GDF 1337856, da Autorização de Compras Memo nº.

2394/2017 — SEPLAG/GAB, Documento SEI-GDF 1952831, do Termo de Referência, Documento

SEI-GDF 1275836, que passam a integrar o presente Termo.

CLÁUSULA QUARTA — DA FORMA DE FORNECIMENTO

4.1 - A entrega do objeto processarAse-á de forma integral em 30 (trinta) dias corridos. a contar

da emissão da Ordem de Fornecimento, conforme especificação contida no Edital do Pregão

Eletrônico nª. 329/2016—UNIFESP/ME, Documento SEI-GDF 1337812 e 1337833, da Ata de

Pregão Eletrônico nª. 329/2016—UNIFESP/ME, Documento SEI-GDF 1337856, facultado sua

prorrogação nas hipóteses previstas no é lª, art, 57 da Lei nº. 8666/93, devidamente justificada

por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente.

4.2 — A entrega dos equipamentos será efetuada na Coordenação de Tecnologia da Informação e

Comunicação , COTIC, da Secretaria de Mobilidade do Distrito Federal, situada no Anexo do

Palácio do Buriti, 159 Andar — Sala 1503, Brasília (DF) — CEP: 70075-900, telefone (61) 3441»

3460/3462, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 ou das 14h00 às 18h00,

Secrehna a Blade de Mobilidade/SEMOB

Amo do Pelé“) do Bunn, 15° Andar — Brasilia (DF) , CEP: 70375-900

_ Telefone. (061) wrms - Fax‘ (osx) 34414407 — mobllldade.gab@gmall.(orn
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CLÁUSULA QUINTA- DA GARANTIA DOS EQUIPAMENYOS E DO SUPORTE

5.1 — A Garantia será de 36 (trinta e seis) meses, contados a partir do dia útil subsequente à data

do recebimento definitivo dos equipamentos. Consoante Termo de Garantia, que passa a

integrar o presente Contrato.

5.2 - A Garantia será prestada na Coordenação de Tecnologia da Informação e Comunicação -

COTIC, da Secretaria de Mobilidade do Distrito Federal, situada no Anexo do Palácio do Buriti,

15º Andar — Sala 1503, Brasilia (DF) — CEP: 70075-900, telefone (61) 3441-3460/3462, de

segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 ou das 14h00 às 18h00.

5.3 - 0 suporte será dado na modalidade on-site e deverá ter inicio no dia útil seguinte ao da

verificação do problema do equipamento ou componente e notificação à empresa contratada. A

contratada deverá dispor de um número telefônico tipo 0800 e sistema eletrônico para suporte

técnico e abertura de chamados. 0 horário para atendimento para reparo dos equipamentos em

garantia deverá ser de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 ou das 14h00 as 18h00, exceto

feriados.

54 — Todos os drives dos equipamentos devem estar disponíveis no site do fabricante.

5,5 - O início de atendimento e da resolução da assistência técnica da garantia será 'a hora da

comunicação feita pelo contratante à contratada, conforme sistema de registro próprio do

solicitante,

5,7 A Os chamados deverão ser resolvidos em até 48 (quarenta e oito) horas úteis, contados do

primeiro dia útil seguinte à abertura do chamado. Findo o prazo, sem a resolução do problema, a

contratada deverá disponibilizar equipamento de especificação igual ou superior para garantir a

continuidade dos trabalhos da Contratada durante todo o periodo de execução do serviço.

58 » O equipamento poderá ser aberto pela equipe técnica da Coordenação de Tecnologia da

Informação e Comunicação - COTIC, da Secretaria de Mobilidade do Distrito Federal, para

instalação ou remoção de componentes, sem que isto implique na perda da garantia, exceto na

instalação de componentes que danifiquem o equipamento.

Smetana de Estado de Mobilidade/SEMOB

Anem do Psám do Bunn,15º Andav- Brasília [DF) CEP: 711. 075- 900

Terem: (061)34413405- Fax (061)34413407— mobllldade9am man.com
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CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR

O valor total do Contrato e de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais). Precedente do

Orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei

Orçamentária Anual.

CLÁUSULA SÉTIMA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7,1 - A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

1. Unidade Orçamentária: 26101

2. Programa de Trabalho: 26,122,6001.8517.0009 - Manutenção de Serviços

Administrativos Gerais — SEMOB —- PLANO PILOTO.

3. Natureza da Despesa: 44.90.52 — Equipamentos e Material Permanente.

4. Fonte de Recursos: 120000000— Diretamente Arrecadados

7.2 - Foi empenhado o Valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), conforme Nota de

Empenho 2017NE00333, emitidas em 26/09/2017, sob o evento nº 400091, na modalidade

ordinário.

CLÁUSULA OITAVA— DO PAGAMENTO

8.1, O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças,

Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, mediante a apresentação de Nota Fiscal,

liquidada em até 30 (trinta) dias de sua apresentação, devidamente atestada pelo Executor do

Contrato.

8.2. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo

relacionados:

1. Certidão negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros,

expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Anexo XI da Ponaria Conjunta

PGFN/RPN nº. 3, de 02/05/2007), observado o disposto n09 art. dº do Decreto nº. 6,106,

de 30/04/2007; &

Secretaria de Estado de Mobilidade/SEMOB

Anexo ao Palácio no Bum, isº Andar - arasaia (DF) - CEP: momma r

_ reeme: (061) 3441-3405 - Fax: (061) 344173407 — nm.;idaaegabogrnamcom %
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2, Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço — FGTS,

fornecido pela CEF — Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei nº.

8036/1990);

3. Certidão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal;

4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT (em www.tst,gov.br), em

cumprimento à Lei nº. 12,440/2011, visando comprovar a inexistência de débitos

inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,

8.3 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo,

obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o

pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta

hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação,

não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

CLÁUSULA NONA - DO PRAZO DE VIGENCIA

O prazo de vigência do presente CONTRATO será de:

1. 180 (cento e oitenta) dias, para o fornecimento dos equipamentos, contados a partir da

data da assinatura; e

2, 36 (trinta e seis) meses, em relação à garantia on-site e suporte, contados a partir do dia

útil subsequente à data do recebimento definitivo dos equipamentos.

CLÁUSULA DÉCIMA— DA GARANTIA FINANCEIRA

A garantia financeira não será exigida, nos termos do caput do artigo 56 da Lei n,“! 8666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DA RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

0 Distrito Federal responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a

terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo e de culpa.

Secretaria ne Emo de MWIIWSEMDB

Anexo do Palám m aunu, isª Andar , Brasma (DF) - CEP' 700757900

_ mama: (061) 3441-3405 — Fax: (061) 3441-3407 , mommaoegawgmamwm
Z:\3.DIRETORIA DE coNrRATos E EDNVENlOSXmL ConATOSxCONTRATOSWmCOWTo 0052017 , workstation docx
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS oachções & RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital do Pregão Eletrônico nº.

329/2016«UN|FESP/ME, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os

riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

12.1- Efetuar a entrega dos equipamentos em perfeitas condições, conforme especificações,

prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual

constarão as indicações referentes à: marca fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia

ou validade, ou o que couber, ainda de acordo com o Edital do Pregão Eletrônico nª. 329/2016-

UNIFESP/ME.

12.2- Os equipamentos devem estar acompanhados do manual do usuário, com uma versão em

português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

12.3- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos

12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

12.4— Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo, o

equipamento com avarias ou defeitos;

12-5- Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a

data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida

comprovação;

12-6< Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por

ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

12.7- A Contratada fica obrigada a apresentar, ao Distrito Federal:

1. Até o quinto dia útil do mês subsequente, comprovante de recolhimento dos encargos

previdenciários, resultantes da execução do Contrato;

2. Comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais;

12.8— Constitui obrigação da Contratada o pagamento dos salários e demais verbas decorrentes

da prestação de serviço.

12.9- A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes.

12.10. A Contratada declarará a inexistência de possibilidade de transferência ao Distrito Federal

de responsabilidade por encargos trabalhistas, fiscais, comerciais e/ou previdenciários

Secretaria de Estado de Mobilidade/SEMOB

Atuo m más-o do Bonn, isº Amar , Blasflia (or) - CEP: 70.075900

_ Telefone. (061) 3441-3406 - Fax: (um) 34414407 - muinhdedegamgmalmom
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porventura inadiplindos, bem como a inexistência de formação de vinculo empregatício entre os

empregados da Contratada e a Administração Pública.

12.11. É expressamente proibido o uso de mão de obra infantil na prestação dos serviços objeto

desta licitação, nos termos da Lei Distrital nº 5061 de 08 de março de 2013;

12.12. Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários,

até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor, conforme o § 19 do art. 65, da Lei nº

8.666/93;

12.13. Permitir o acompanhamento e fiscalização por servidor designado pela Contratada, que

anotará, em registro próprio, todas as ocorrências, determinando o que for necessário à

regularização das faltas ou defeitos observados e atestará as notas fiscais/faturas de serviço,

para fins de pagamento, conforme dispõe o art, 67 da Lei 8666/93;

12.14. Não repassar para outros a responsabilidade do cumprimento do objeto contratual,

ficando vedada, inclusive, qualquer subcontratação, mesmo que parcialmente,

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

13.1. Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo,

com amparo no an. 65 da Lei nº 8.666/93, vedada a modificação do objeto.

13.2. A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou

penalização financeira, prevista no Contrato, bem como empenho de dotações orçamentárias

suplementares, até o limite do respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DAS PENALIDADES

14.1 O atraso injustificado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato

sujeitará a Contratada à multa prevista no Edital, descontada da garantia oferecida ou

judicialmente, sem prejuízo das sanções previstas no Decreto nº 26.851, de 30/05/2006 e no art.

87, da Lei nº. 8.666/93, facultada ao Distrito Federal, em todo caso, a rescisão unilateral, bem

como investir—se na posse de bens, alienar coisas, promover contrações para conclusão ou

aperfeiçoamento de obras ou serviços,

secretaria de Estado de Momlrdadwsmoa

Anew do Falam do Burro, 15“ Amar — Brasilia (DF) - CEP: 70375400

_ Telefone: (osx) 3441—3406 — Fax: (061) 3441mm - mobilidadegabêrgmarlxom
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14.2. Das espécies:

14.2.1. As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações

assumidas, garantida a prévia defesa, estão sujeitas às seguintes sanções, em conformidade com

o Decreto nº, 26.851/2006, de 30/05/2006, publicado no DODF 103, de 31/05/2006, págs. 5 a 7,

alterado pelos Decretos nº.s 26.993/2006, de 12/07/2006, 27.069/2006, de 14/08/2006,

35,831/2014, de 19/09/2014 e 36.974, de 14/12/2015:

1. Advertência;

Z. Multa;

3. Suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com a

Administração do Distrito Federal, por prazo não superior a 2(dois) anos, e dosada

segundo a natureza e a gravidade da falta cometida:

1, Para a licitante e/ou contratada através da modalidade pregão presencial ou

eletrônico que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não

celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa

exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto,

comportar—se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; a penalidade será

aplicada por prazo não superior a 5 (cinco) anos, e a licitante e/ou contratada

será descredenciada do Sistema de Cadastro de Fornecedores, sem prejuízo das

multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais,

aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida;

2. Para as licitantes nas demais modalidades de licitação previstas na Lei nº 8.666,

de 21 de junho de 1993, a penalidade será aplicada por prazo não superior a 2

(dois) anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta cometida.

4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida

a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida

sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

Secretaria de Esme de Mommade/SEMDB

Anew do Palám de Buriti, isª Andar » Brasílla (DF) , CEP: 711075-900

_ Teuone: (D61) EMI—3406 , Fax: (061) mudo? A milhaoegamgmanmm
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14.2.2, As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem anterior poderão ser aplicadas

juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia da interessada, no respectivo processo,

no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

14.3. Da Advertência

14.3.1. A advertência é o aviso por escrito, emitido quando a licitante e/ou contratada

descumprir qualquer obrigação, e será expedida:

1. Pela Subsecretaria de Licitação - SULIC, quando o descumprimento da obrigação ocorrer

no âmbito do procedimento licitatório;

2. Pelo ordenador de despesas do órgão contratante se o descumprimento da obrigação

ocorrer na fase de execução contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de

empenho ou assinar o contrato,

14,4. Da Multa

14.4.1. A multa e' a sanção pecuniária que será imposta à contratada, pelo ordenador de

despesas do órgão contratante, por atraso injustificado na entrega ou execução do contrato, e

será aplicada nos seguintes percentuais:

1. 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou

execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até

o limite de 9,9%, (nove vírgula nove centésimos por cento), que corresponde a até 30

(trinta) dias de atraso;

2. 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material

ou execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor

correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional, e a critério do órgão

contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o

valor previsto para o inadimplemento completo da obrigação contratada;

3. 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por

descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos

I e II deste artigo;

4. 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o

contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela

Administração, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusão do

secretaria de stano de Mobrlidªúe/SEMOB

Anexo do Pala'oo do Bunn, isº Andar - Brasilia (or) - CEP: 70075-900
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serviço, ou rescisão do contrato/nota de empenho, calculado sobre a parte

inadimplente;

5. Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo

descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.

14.4.2. A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, é ªº,

da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e será executada após regular processo administrativo,

oferecido à contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a

contar do recebimento da notificação, nos termos do § 3º do art. 86 da Lei nº 8.666, de 21 de

junho de 1993, observada a seguinte ordem:

1. Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato;

2. Mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e

3, Mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.

14.4.3. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, alem da perda desta,

responderá à contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Nacional de

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ou equivalente, que será descontada dos pagamentos

eventualmente devidos pela Administração ou cobrados judicialmente.

14.4.4. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia

seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, se dia de expediente

normal na repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte.

14.4.5, Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:

1. 0 atraso não superiora 5 (cinco) dias;

2. A execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.

14.4.6. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e

a gravidade da falta cometida, consoante o previsto no subitem 14.2.2 e observado o princípio

da proporcionalidade.

14.4.7. Decarridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverão ser

canceladas e/ou rescindidos, exceto se houver justificado interesse da unidade contratante em

admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, que será penalizado na forma do inciso II do caput

deste artigo.

secveiana de Esme de Mobilidade/SEMOB
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14.4.8. A sanção pecuniária prevista no inciso IV do caput deste artigo não se aplica nas

hipóteses de rescisão contratual que não ensejam penalidades,

14.5. Da Suspensão

14.5.1. A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar de

licitações e de contratar com a Administração, e, se aplicada em decorrência de licitação na

modalidade pregão, ainda suspende o registro cadastral da licitante e/ou contratada no

Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, instituído pelo Decreto nº 25.966, de 23 de junho

de 2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, de acordo com os

prazos a seguir:

1. Por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, emitida pela

Subsecretaria de Licitação - SULIC, ou pelo órgão integrante do Sistema de Registro de

Preços, a licitante e/ou contratada permanecer inadimplente;

2. Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido

no edital, os documentos e anexos exigidos, quer por via fax ou internet, de forma

provisória, ou, em original ou cópia autenticada, de forma definitiva;

3. Por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregão, convocada dentro do

prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, ensejar o retardamento na

execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato;

4. Por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante:

1. Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações,

objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação

do objeto da licitação;

2, Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

3, Receber qualquer das multas previstas no artigo anterior e não efetuar o

pagamento.

14.5.2. São competentes para aplicar a penalidade de suspensão:

1. A subsecretaria de Licitação - SULIC, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no

âmbito do procedimento licitatório, e

Smetana de Esme de Humildªde/SEMOB
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2. O ordenador de despesas do órgão contratante, se o descumprimento da obrigação

ocorrer na fase de execução contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de

empenho ou assinar o contrato,

14.5.3. A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal.

145.4, O prazo previsto no inciso IV do subitem 14.5.2 poderá ser aumentado para até 05

(cinco) anos, quando as condutas ali previstas forem praticadas no âmbito dos procedimentos

derivados dos pregões,

14.6. Da Declaração de Inidoneidade

14.6.1, A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário de Estado ou autoridade

equivalente do órgão de origem, à vista dos motivos informados na instrução processual.

14.6.2. A declaração de inidoneidade prevista neste artigo permanecerá em vigor enquanto

perdurarem os motivos que determinaram a punição ou ate' que seja promovida a reabilitação

perante a própria autoridade que a aplicou, e será concedida sempre que a contratada ressarcir

a Administração pelos prejuízos resultantes de sua conduta e após decorrido o prazo da sanção.

14.63. A declaração de inidoneidade e/ou sua extinção será publicada no Diário Oficial do

Distrito Federal, e seus efeitos serão extensivos a todos os orgãos/entidades subordinadas ou

vinculadas ao Poder Executivo do Distrito Federal, e à Administração Pública, consoante dispõe o

an. 87, IV, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.”

14.7. Das Demais Penalidades

14.7.1. As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, ou

que por quaisquer outros meios praticarem atos irregulares ou ilegalidades para obtenção no

registro no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, administrado pela Subsecretaria de

Licitação, estarão sujeitas às seguintes penalidades:

1. Suspensão temporária do certificado de registro cadastral ou da obtenção do registro,

por até 24 (vinte e quatro) meses, dependendo da natureza e da gravidade dos fatos;

2. Declaração de inidoneidade, nos termos do subitem 14.6, e

3. Aplicam—se a este subitem as disposições dos subitens 14.53 e 14.54.

14.7.2. As sanções previstas nos subitens 14.5 e 14.6 poderão também ser aplicadas às empresas

ou profissionais que, em razão dos contratos regidos pelas Leis Federais nºs 8.666, de 21 de

junho de 1993 ou 10.520, de 17 dejulho de 2002:

Smetana de Esme oe Mobilidade/SEMOB
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1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal

no recolhimento de quaisquer tributos;

2, Tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;

3. Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude

de atos ilícitos praticados.

14.8. Do Direito de Defesa

14.8.1. É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência,

suspensão temporária ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da

respectiva notificação.

14.8.2. O recurso será dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato

recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão] no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse

mesmo prazo, fazê-Io subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser

proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena

de responsabilidade,

14.8.3. Os prazos referidos neste artigo 56 se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão

ou na entidade.

14.8.4. Assegurado :: direito à defesa prévia e ao contraditório, e após o exaurimento da fase

recursal, a aplicação da sanção será formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverá ser

publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, devendo constar:

1. A origem e o número do processo em que foi proferido o despacho;

2 0 prazo do impedimento para licitar e contratar;

3. O fundamento legal da sanção aplicada, e

4 O nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro da

Receita Federal.

14.85. Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, a

autoridade competente para aplicação da sanção providenciará a sua imediata divulgação no

sítio www.compras.dí.gov.br, inclusive para o bloqueio da senha de acesso ao Sistema de

Controle e Acompanhamento de Compra e Licitações e Registro de Preços do Distrito Federal - e—

commas, e aos demais sistemas eletrônicos de contratação mantidos por órgãos ou entidades

da Administração Pública do Distrito Federal.

Secretaria de Estado de mauve/fines
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14.8.6. Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal as

sanções aplicadas com fundamento nos subitens 14.3 e 14.4, as quais se formalizam por meio de

simples apostilamento, na forma do art, 65, § 89, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993."

14.9. Do Assentamento em Registros

14.9.1. Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa,

14.9.2. As penalidades terão seus registros cancelados após o decurso do prazo do ato que as

aplicou.

14.10. Da Sujeição a Perdas e Danos

14.101 lndependentemente das sanções legais cabíveis, regulamentadas pelo Decreto nº

26.851/2006 e suas alterações, prevista no Edital, a licitante e/ou contratada ficará sujeita,

ainda, à composição das perdas e danos causados a Administração pelo descumprimento das

obrigações licitatórias e/ou contratuais.

14.11. Disposições Complementares

14.11,]. As sanções previstas nos subitens 14.3, 14.4 e 14,5 da presente Cláusula, serão

aplicadas pelo ordenador de despesas do órgão contratante.

14.111. Os prazos referidos nesta Cláusula so se iniciam e vencem em dia de expediente no

órgão ou na entidade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO AMIGÁVEL

15.1. 0 Contrato poderá ser rescindido de forma amigável, de comum acordo, bastando, para

tanto, manifestação escrita de uma das partes, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias,

sem interrupção do curso normal da execução do Contrato, desde que haja conveniência para a

Administração, nos termos do artigo 79, inciso II, da Lei nº 8666/93.

15.2. É inexistente qualquer possibilidade de transferência ao Distrito Federal de

responsabilidade por encargos trabalhistas, fiscais, comerciais e/ou previdenciários

porventura inadimplidos pela empresa contratada, bem como a inexistência de formação de

vínculo empregatício entre os empregados desta e a Administração, nos termos do art. 71, § lª

da Lei nº 8.666/93. (Parecer016/2015 PRCON/PGDF).

Smetana de mano de mimese/SEMOB
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO

O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no

respectivo processo, na forma prevista na Justificativa de Dispensa de Licitação, observado o

disposto no art. 75, 79 e 80 da Lei nº. 8.666/93, sujeitando-se a Contratada as consequências

determinadas pelo art. 80 desse diploma legal, sem prejuízo das demais sanções cabíveis,

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — Dos DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA

Os débitos da Contratada para com o Distrito Federal, decorrentes ou não do Ajuste, serão

inscritos em Dívida Ativa e cobrados mediante execução na forma da legislação pertinente,

podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA . DO execuron

0 Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Mobilidade, designará Executor (es) para

o Contrato, que desempenhará(ão) as atribuições previstas Normas de Planejamento,

Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA- DA PUBLICAÇÃO E Do REGISTRO

A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela

Administração, na Imprensa Oficial, ate' o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura,

para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o

assentamento do instrumento junto ao órgão contratante, de acordo com o art. 60 da Lei nº

8566/93.

CLÁUSULA VIGÉSIMA — DO CUMPRIMENTO A0 DECRETO DISTRITAL Nº 34.031/2012

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a

Corrupção, pelo telefone 0800-6449060 (Decreto nº 34.031, de 12 de dezembro de 2012).

Seaenna de Estado de Mobilidade/SEMOB
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA— DO FORO

Fica eleito O foro de Brasília, Distrito Federal, para dirImir quaisquer dúvidas relativas ao

cumprimento do presente Contrato.

Brasília, 26 de setembro de 2017,

   ÁBIO NEY DAM/«566:0

SECRETÁRIO DE ESTADO DE MOBILIDADE Do DISTRITO FEDERAL

LEANDRO ANTÓNIO VALIM OLIVEIRA

PROCURADOR

DELL COMPUTADORES DO BRASIL

Testemunhas:

Testemunhas:

Ass.: Abªv“

Nome: MLMMW“

0290501660069
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