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CONTRATO NO 09/2018, A SER CELEBRADO
ENTRE O TRANSPORTE URBANO DO
DISTRITO FEDERAL — DFTRANS E A
EMPRESA SFERAS CONSTRUCDES &
EMPREENDIMENTOS LTDA.

Processo n” 0098.001.218/2016

O DFTRANS - Transporte Urbano do Distrito Federal, Aularquia de Direito Piiblico, integranle da
Administragao Indirela do Governo do Distrito Federal, inscrito no CNPJ/MF n.° 05.764.629/0001-
21, sediada no SAIN - Setor de Areas Isoladas Norte - Rodoferroviaria - Sobreloja - Ala Sul — Brasilia
— DF, doravame denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu Diretor-Geral, Sr.
MARCQS TADEU DE ANDRADE, brasileiro, auditor dc controle interno, RG n° 1.355.771 SSP/DF,
CPF n° 599.061.891-34, nomeado pelo Decreto de 23 de margo de 2018, publicado no DODF no 58,
de 26/03/18, e de outro lado, a empresa SFERAS CONSTRUCDES & EMPREENDIMENTOS
LTDA, CNPJ n" 10.856350/0001-08, com sede em Quadra 48, Lote 01 a 10, Jardim América IV,
Aguas Lindas/GO CEP: 72.922—626, e-mail: andre((i§»s1'er'as.eng.br /co1nercial(?__r‘»sl'c1"as.cng.br, telefone:
(61) 3234-0411/3234-7133, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por
ANDRE DUARTE DOURADO, Socio-Diretor, RG n° 1.495.000 SSP/DF, CPF n° 647.714.401-82, e
em observancia as disposigoes da Lei n° 10.520/2002, Decreto Federal n° 5.450/2005 e
subsidiariamente a Lei n° 8.666/1993, Lei Complementar n° 123/2006, Decretos Dislritais:
23.460/2002, 25.966/2005, 26.851/2006, 28.437/2007, 29.879/2008, 35.592/2014, 35.831/2014,
36.063/2014, 36.519/2015 e 37.121/2016, Lei Distrital n° 2.105/1998, 4.611/2011 e suas alteragoes,
bem como as demais normas pertinentes aplicaveis ao objeto, e suas alteragoes, resolvem celebrar 0
presente Termo de Contrato decorrente da Ata de Registro de Pregos n° 01/2018, do Pregao Eletronico
n" 01/2017, medianle as clausulas e condigoes a seguir enunciadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. Contratagao de empresa especializada na fabricagao, fornecimenlo e instalagao de abrigos de
passageiros tipo C Pré-moldado em paradas de onibus do Sistema de Transporte Pfiblico Colelivo —
STPC em diferentes pontos do Distrito Federal, sob demanda, com o fornecimento de mao de obra,
veiculos, materiais e equipamentos, segundo condigoes e especificagoes previstas no Termo de
Releréncia e seus anexos, que é parte integrante desse conlrato.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregao e seus anexos, identificado no preambulo
acima, e a proposta vencedora, independenlemenle de lranscrigao.

1.3. DO QUANTITATIVO

—§>1"i'=!I§~'\1§i§i §S§'{_<§§1}i§i\§

1.3.1. O quantitativo de abrigos de passageiros tipo C Pré-moldado sera determinado conforme of,
cronograma constante no anexo I-E do Termo de Referencia.
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1.3.2. Os crilérios de dislribuigao de abrigos obedecerao aos requisilos conslanles no anexo I-F do
Termo de Refereneia.

1.3.3. O quantitativo e localizagao dos abrigos esta espeeificado abaixo:

[)E$CR|C,&() VALOR UNIT. VALOR TOTAL

Fabricagao, lornecimenlo e inslalagao de
abrigos de passageiros lipo C Pré-moldado
em paradas de onibus do Sislema de

13 Transporle Publico Colelivo — STPC em
diferenles pontos do Distrito Federal, sob
demanda, com o lornecimenlo de mao de
obra, veiculos, maleriais e equipamemos, na
Regifio Administrativa do Paranoa.
Fabrieagao, fornecimento e inslalagao de
abrigos de passageiros lipo C Pré-moldado
cm paradas de onibus do Sislema de
Transporle Poblico Colelivo — STPC em
diferentes pontos do Distrito Federal, sob
demanda, com o fornecimenlo de mao de
obra, veieulos, materiais e equipamenlos.

QUANTIDADE

R$ 15.l34,26 R$ 196.745,38

419 R35 l5.134,26 R$ 6.341.254,94

CLAUSULA SEGUNDA — DA ESPECIFICACAO DOS SERVICOS

2.1. Os servigos de Fabricagao e Implanlagao dos abrigos de passageiros em ponlos de paradas de
onibus a serem realizados pela CONTRATADA englobam, basicamenle as seguinles elapas: aquisigao
de maleriais metalicos para lormas e escoramenlo; conlecgao de formas e escoramenlo; montagem das
formas; armadura dc ago; rede elétrica; concrelagem; loeagao; base; lransporlc e monlagem; piso e
ealgadas com aeessibilidade; impermeabilizagao; pinlura; limpeza, a seguir descrilos:

2.2. Aquisigao de chapa de ago carbono fina a quente (3/l 6’"=4,75mm e 38.00kg/ml) cortada e dobrada

em coniormidade com 0 projelo de lorma do modulo do ahrigo; cantoneira de ago carbono com abas
iguais de 2" (polegadas) em #3/l 6’"(espessura); perfil ‘U’ de chapa dobrada 50x50x50mm em #3,l6'"
(espessura); tubo de ago carbono preto com costura de 1” (polegada) e de 2"" (polegadas), barra de 6.00
metros; barra rosqueada de '/2’"(polegadas); disco de desbaste para estrutura metalica de 7’"xl/4"x7/8";
elclrodo AWS e 6013 D=2,5mm.

2.3. Execugao de forma do modulo do abrigo em chapa melalica e escoramenlo em lubo de ago, em
conlormidade com 0 projelo, utilizando maquina de solda elélrica, serralheiro e auxiliar.

2.4. Montagem da forma metalica do modulo do abrigo, utilizando montador, ajudanle de eslrulura
metalica e equipamenlo mecanico para manuseio de pegas da forma.

2.5. Fornecimento/corte/dobra/coloeagao da Armadura de Ago CA-50 e CA-60 na 1'orma do modulo
do abrigo, utilizando serralheiro e ajudante.

I
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2.6. Instalar tubo de PVC para aguas pluviais DN=75mm, tubo de ago de 1” para passagem dos
parafusos, eletroduto de PVC de DN = 25mm e caixa de passagem de PVC de 4”x2” dentro da forma
do modulo do abrigo.

2.7. Concretagem do modulo do abrigo com concreto usinado bombeado, FCK=25 MPa, langamento
e adensamento com vibrador de imersao, obedecendo as normas de cura do concreto.

2.8. Obtengao as suas custas das licengas para execugao dos servigos de engenharia.

2.9. Limpeza do terreno e retirada da camada vegetal, com sinalizagao do local.

2.10. E de responsabilidade da CONTRATADA a limpeza do terreno, de preferéncia mecanizada, com
retirada da camada vegetal, sinalizando o local devidamente para que se evite acidentes e maiores
transtornos no local, isolando-o com material que permita ampla visibilidade e dc forma que pessoas
com deficiéncia visual ou outras limitagoes possam identificar o local. Esta sinalizagao pode ser feita
por equipamentos como cones, fitas isolante, iluminagao, cavalete a depender do local.

2.11. Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante, pa mecanica ou bobycat
sobre pneus.

2.12. Transporte de material de 1“ categoria com caminhao basculante, adotando momento de
transporte.

2.13. Espalhamento mecanizado e nivelamento de material de 1*‘ categoria, com pa mecanica ou
bobycaL

2.14. Compactagao mecanica com compactador de solo tipo sapo, forga de compactagao acima de
1.000kg1', sem controle do grau de compactagao.

2.15. Executar locagao do abrigo e calgada com gabarito de tabua e pontalete.

2.16. Transporte e montagem do abrigo utilizando Caminhao Munk, de no minimo 8 toneladas, fixando
os modulos com parafusos.

2.17. Aterramento manual com material de 1° categoria o piso sob o abrigo e compactagao com
compactador tipo sapo.

2.18. Execugao da concretagem do banco do abrigo, com fck = 25MPa (trago = 01:02:03 —
cimento/areia/brita “O”) vidado na betoneira, desempenado e alisado, fazendo junta seca entre os
modulos do abrigo.

2.19. Implantagao dos meios-fios padrao NOVACAP na [rente do abrigo e meios-fios cordao nos
dcmais lados da calgada que circunda o abrigo.

2.20. Execugao da calgada e piso do abrigo um pouco elevado em relagao a calgadas e rampas de _p »
acesso para deficientes, em concreto usinado, fck=20Mpa (trago = 01:2‘/2: 3 — cimento/areia/brita “0’f,)’i
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espessura de 7cm, vibrado com régua vibratoria e desempenado, comjunta aberta de 3mm de dilatagao
nos locais indicados, executada com chapa metalica de 1/8”(polegada)

2.21. lmpermeabilizagao da cobertura do abrigo devera ter os seguintcs proccdimentos: regularizagao
da superficie superior do abrigo com argamassa, trago 1:4 (cimento — areia media) com caimento <=
3cm para 0 dreno de agua pluvial; preenchimento das juntas entre modulos com masligue, pintura de
ligagao com prime; implantagao da manta asfaltica com polimero tipo APP, protegida com lilme de
aluminio, espessura de 3mm, com magarico a gas.

2.22. Pintura com tinla latex acrilico, duas demaos (lrente, lundo, teto inferior e testeira) do abrigo.

2.23. Limpeza final da obra, deixando 0 local em plena condigao de uso e sem resto algum do servigo
preslado.

2.24. O CONTRATANTE requisitara a realizagao dos servigos por meio de Ordem de Servigo, a ser
cncaminhada a CONTRATADA.

2.25. Os servigos serao cxecutados prelercncialmcnte de scgunda-fcira a sexta-leira, das 08:00h as
18:00h, conlorme demanda, salvo alguma prioridade e cronograma previamente estabelecido.

2.26. Conlorme instrugoes da CONTRATANTE, toda e qualquer sugestao da CONTRATADA
visando modilicar o projcto, especilicagoes de materiais, as quantidadcs ou trocas dc servigos apos a
assinatura do Contrato, devera ser encaminhada a Comissao Executora do Contrato, em ()2 (duas) vias,
ao mesmo tempo em que dcvera lornecer:

2.26.1. Composigao de custos com as quantidadcs e pregos da proposta da Licitagao;

2.26.2. Justilicativa técnica e comcrcial para as razoes das alteragoes;

2.26.3. Apresentar documentos comprovando a impossibilidade do lornecimento do mobiliario
urbano.

2.27. A CONTRATADA, lica vedado o atendimento a qualquer solicitagao de modilicagao, durante a
exccugao dos servigos, proveniente dc pessoas nao autorizadas.

2.28. Para qualquer servigo executado em desacordo com os parametros contratuais ou do Projeto de
Arquitetura, a Comissao Executora do Contrato rcscrvar-se-a o direito dc modificar, mandar relazer,
substituir da forma e com os materials que melhor lhe convicr, sem que tal lato acarrete solicitagéio de
ressarcimento financeiro por parte da CONTRATADA, nem extensao do prazo para sua conclusao.

2.29. A CONTRATADA devera sc responsabilizar pela execugao do ohjeto onde solicitado, no
periodo do contrato, possibilitando maior eficiéncia do atendimento as Ordens de Servigo — OS e 0

2.30. Com relagao aos Materials e Equipamentos devc-se observar: \/
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2.30.1. A CONTRATADA sera responsavel pelo fornecimento de todos os materiais, ferramentas,
instrumentos de medigao, maquinas, equipamentos e veiculos, bem como, qualquer servigo
especializado ou nao, que seja necessario a perfeita e completa execugao do objeto da presente
licitagao.

2.30.2. O uso de materials sera fiscalizado pela CONTRATANTE, por intermédio do seu
represcntante legalmente constituido, os quais deverao ser de primeira qualidade, obedecendo aos
critérios minimos de especificagoes estabelecidas no Termo dc Referéncia.

CLAUSULA TERCEIRA — DO PRAZO DE VIGENCIA

3.1 O contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura, com
possibilidade de prorrogagao por igual periodo, até o prazo maximo admitido no inciso II, art. 57 da
Lei n" 8666/1993, desde que haja autorizagao formal da autoridade competente e observados os
scguintes requisitos:

3.1.1. Os servigos tenham sido prestados regularmente;

3.1.2. A Administragao mantenha interesse na realizagao do servigo;

3.1.3. O valor do contrato permanega economicamente vantajoso para a Administragao;

3.1.4. A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogagao.

3.1.5. A CONTRATADA nao tem direito subjetivo a prorrogagao contratual.

3.2. A prorrogagao dc contrato devcra ser promovida mediante celcbragao de termo aditivo.

CLAUSULA QUARTA - Do VALOR

4.1. O valor total da contratagao é de R$ 6.538.()0(),32 (seis milhoes, quinhentos e trinta e oito mil
reais c trinta e dois centavos), procedentes do Orgamento do Distrito Federal para o corrente exercicio,
nos termos da correspondente Lei Orgamentaria Anual.

CLAUSULA QUINTA - DOS RECURSOS

5.1 A despesa correra a conta da seguinte Dotagao Orgamentaria:

Unidade Orgamentaria: 26.204

Programa de Trabalho: 26.451.6216.1506.0011; 26.451.6216.15()6.0008

Fonte: 100

Natureza da despesa: 44.90.51
pV.
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5.2. O empenho no valor R$ 196.745,38 (cenlo e noventa e seis mil, selecenlos e quarenta e cineo reais
e trinta e oito centavos), conforme Nola de Empenho n° 2018NE00514, emitida em 04/06/2018, sob o
evento n° 400091, na modalidade 3-Global.

5.3. O empenho no valor R$ 6.34l.254,94 (seis milhoes, trezenlos e quarenta e um mil, duzentos e
cinquenla e quatro reais e noventa e quatro cenlavos), conlorme Nola de Empenho n" 2018NE00515,
emitida em 04/06/2018, sob o evento n° 4()0()91, na modalidade 3-Global.

CLAUSULA SEXTA — DO REGIME DE EXECUCAO

6.1. O contrato scra realizado por execugao indireta, sob o regime dc cmpreitada por prego unilario.

CLAUSULA SETIMA - MECANISMOS DE cEsTAo CONTRATUAL

7.1. Todo e qualquer servigo somente sera execulado pela CONTRATADA medianle Ordem de
Servigo expedida pelo CONTRATANTE, conlendo a deserigao dos servigos, quanlilativos, locais
onde serao cxecutados e os prazos de execugao diseriminados em planilha apos levanlamenlos leilos
in loco.

7.2. As Ordens dc Servigos serao emilidas, sob demanda, por loles dc abrigos a serem inslalados.

7.3. Para cada Ordem dc Servigo a CONTRATADA elaborara, antes da implanlagao dos abrigos e da
acessibilidadc, Nola de Servigo que espeeificara os quantitativos dc servigos, maleriais e cuslos

requeridos para cumprimento da Ordem de Servigo. A Nola dc Servigo deve inlormar ainda o prazo
para conclusao das implanlagoes especificadas na Ordem de Servigo:

7.4. A Conlralada lera ale 10 dias para emissao de Nola de Servigo a parlir da data do recebimenlo da
Ordem dc Servigo a que csla associada. Prazos maiores que esle devcm ser aulorizados pela Comissao
Executora do Conlralo;

7.5.. As Nolas de Servigos deverao ser aprovadas pela Comissao Executora do Conlralo para que a
Conlralada possa iniciar a exccugao dos servigos descrilos na Ordem de Servigo. Esta comissao deve
avaliar, para cada Nola de Servigo, se os prazos e quanlilativos de servigos, maleriais e cuslos
requeridos eslao compativcis com as necessidades de implantagao, local a local. A Comissao
Executora do Conlralo pode exigir corregoes na Nola de Servigo;

7.6. O agendamenlo da execugao desses servigos nao podera compromeler o bom andamenlo das
dcmais ordens de servigo, ou seja, suas conclusoes denlro dos prazos es pulados, cabendo a Conlralada
viabiliza-los com uso, se necessario, de oulros profissionais além do efetivo, sem onus adicional a
CONTRATANTE.

7.7. A CONTRATADA devera iniciar e concluir os servigos, cumprindo as datas referidas nos ilens
anleriores e estabelecidas na previsao de atendimento de cada Ordem de Servigo.
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7.8. Cada Nola de Servigos especificara os quantitativos de servigos, maleriais e custos, por abrigo e
sua acessibilidade, para pelo menos os seguintes itens:

a) enderegamento e fotos do local;

b) execugao da movimentagao de terra e terraplanagem;

c) execugao de meios-fios;

d) execugao de calgadas;

d) execugao dc faixa podolatil;

e) implantagao do abrigo.

7.9 As Notas de Servigo usarao como referéncia para calculo de custos e quantitativos os itens
encontrados na tabela do Anexo 1-A do Termo de Referéncia e Proposta da Contratada.

7.10. A Ordem de Servigo so sera considerada atendida apos o Recebimento Provisorio pela Comissao
Executora do Contrato.

7.11. As Ordens de Servigo apenas serao consideradas atendidas se todas as demandas nela descrilas
tiverem sido integralmente entregues.

7.12. Considerada atendida a Ordem de Servigo pela Comissao Executora do Contrato, a Contratada
podera emitir Nola Fiscal relativa a Ordem de Servigo concluida.

7.13. Os valores da Nola Fiscal devem coadunar com os valores das Notas de Servigo aprovadas para
cada Ordem de Servigo.

7.14. A fiscalizagao da execugao e o acompanhamento técnico do Contrato serao exercidos por
Comissao Executora de Contrato, composta por pelo menos dois servidores designados pela diretoria
do DFTRANS. Esta comissao sera a responsavel pela emissao das Ordens de Servigo, avaliagao e
aprovagao das Notas de Servigo, recebimento dos abrigos e servigos complementares.

CLAUSULA OITAVA — DO PAGAMENTO

8.1 O pagamento sera realizado de acordo com o Decrelo 32.598/2010 que estabelece as Normas de
Planejamento, Orgamento, Finangas, Patrimonio e Contabilidade do DF.

8.2. O CONTRATANTE efetuara o pagamento no prazo de até 10 (dez) dias uteis, a contar da data de
apresentagao das faturas e notas fiscais, de acordo com as Ordens de Servigo emitidas pelo
CONTRATANTE, as quais deverao estar devidamente atestadas pela Comissao Executora do
contrato.

.5.1
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8.3. Cada Nola Fiscal estara associada a uma Ordem de Servigo. O valor a ser pago por Nola Fiscal

sera o calculado a partir das Notas de Servigo aprovadas pela Comissao Executora de Conlralo. Eslas
nolas lralam apenas dos servigos realizados, e nao do valor maximo estimado por abrigo implanlado.

8.3 O pagamenlo sera cleluado por meio de emissao de nola de liquidagao e de Ordem Bancaria e esla
condicionado ao atesto na lalura, pelo Comissao Executora, que represenla a aceilagao e regularidade
dos maleriais e pregos conslantes na lalura, e a entrega, por parte da CONTRATADA, das seguinles
cerlidoes:

a) Cerlidao Negaliva dc Débilos relalivos a Crédilos Tribularios Federais e a Divida Aliva da Uniao
(CND);

b) Cerliliicado de Regularidade do Fundo de Garanlia por Tempo dc Servigo — FGTS, lornecido pela
Caixa Economiea Federal;

e) Cerlidao de Regularidadc com a Fazenda do Distrito Federal;

d) Cerlidao Negaliva de Debilos Trabalhislas, emitida pelo TST — Tribunal Superior do Trabalho;

8.4 Nenhum pagamenlo sera leilo a CONTRATADA caso o (s) servigo (s) seja(m) rejeilado(s) pela
liscalizagao do contrato, devendo esse(s) ser(cm) rel‘eilo(s) pela CONTRATADA dc modo a obler a
aprovagao da liscalizagao, quando for o caso.

8.5. O CNPJ conslanle da Nola Fiscal devera ser o mesmo indicado na proposta.

8.6. As empresas com sede ou domicilio no Distrito Federal com erédilos de valores iguais ou
superiores a R$ 5.0()(),0() (cinco mil reais) lerao seus pagamenlos leilos exclusivamenle medianle
crodilo em conta correnle, em nome do beniliiciario, junlo ao Banco Regional dc Brasilia — BRB,
eonsoante arl. 6° do Decrelo n“ 32.767/2011.

8.7. Os pagamenlos serao leilos por Ordem dc Servigo apenas se a ordem liver sido integralmenle
atendida. O atendimento da Ordem de Servigo implica que todos os abrigos e a acessibilidade
espeeificadas na Ordem de Servigo tenham sido fabricados e inslalados, assim como todos os
acabamenlos execulados (calgadas, pinluras e limpezas).

8.8. A nola fiscal apresentada devera ser analisada e atestada ou recusada até 0 5° (quinlo) dia ulil apos
sua apresentagao. O pagamenlo esla condicionado ao atesto na nola fiscal, pela Comissao Executora

do Conlralo, que represenla a aceilagao e regularidade dos equipamentos e pregos conslantes na nola
fiscal

8.9. A Conlralada devera enlregar a Conlralanlc a nola fiscal devidamente preenchida e. se optante do
SIMPLES, o Termo de Opgao, conforme legislagao pertinenle.

GOVEQNO DE
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8.10. A Conlralada fara jus ao recebimento de pagamenlo apenas em contraprestagao a realizagao
efetiva de compra por parte da Contratante, nao sendo devida qualquer retribuigao pecuniaria
unicamente em virlude da exisléncia de relagao contratual.

8.11. A Conlralanle nao se responsabilizara pelo pagamenlo de quaisquer aquisigoes realizadas por
solicitagao de oulra pessoa que nao a Comissao Executor contralual ou em desconformidade com o
Edilal e seus anexos.

8.12. No caso de incorregao nos doeumentos apresentados, inclusive na nola fiscal/fatura, esses serao
resliluidos pela Conlralanle no prazo de 05 (cinco) dias, para que a Conlralada promova as corregoes
necessarias, nao respondendo a Conlralanle por quaisquer encargos resullantes de alrasos na liquidagao
dos pagamenlos correspondentes.

8.13. Na hipolese de atraso do pagamenlo da Nola Fiscal/Falura devidamente aleslada, o valor devido
pela DFTRANS sera alualizado financeiramente, obedecendo a legislagao vigenle;

8.14. A DFTRANS — Transporte Urbano do Distrito Federal reserva o direito de nao efetuar o
pagamenlo se os dados conslantes da nota fiscal estiverem em desacordo com os dados da empresa
vencedora do cerlame e, ainda, se for conslalado, no ato da aleslagao, que os servigos lornecidos nao
correspondem as especificagoes apresenladas na proposta.

CLAUSULA NONA - DA GARANTIA

9.1 A conlratada devera apresenlar, no prazo maximo de 10 (dez) dias Citeis, prorrogaveis uma unica
vez por igual periodo, a crilério do orgao conlralanle, contado da assinalura do contrato, comprovanle
de preslagao de garantia no valor de R$ 326.900,00 (trezenlos e vinle e seis mil e novecenlos reais)
correspondenle a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, nos termos do artigo 56 da Lei no
8.666/93.

9.2 A inobservancia do prazo fixado para apresentagao da garantia acarretara a aplicagao de mulla de
0,07% (sele cenlésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o maximo de 2%
(dois por cento);

9.3 A garanlia, a critério da licitante vencedora, se lara medianle escolha por uma das seguinles
modalidades:

a) caugao: em dinheiro ou em lilulos da divida piiblica;

b) seguro-garantia; ou

c) fianga bancaria.

9.4 Nos casos das modalidades "b" ou "c" do item anterior, devera ser observado o disposto nos ilens ,)
seguinles:

Eg-
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9.4.1 A validade minima da garantia devera cobrir 3 (trés) meses, além do prazo pactuado para a 1
vigencia contralual.

9.4.2 Devera assegurar o cumprimento das obrigagoes assumidas pela CONTRATADA, bem como

garanlir o reembolso ou o pagamenlo das indenizagoes, inclusive despesas processuais e honorarios
advocaticios que o CONTRATANTE venha a ser condenado, direla ou solidariamente a
CONTRATADA, resullantes de agoes trabalhistas direlas, restrila ao ambito da relagao da
CONTRATADA com o autor/reclamante, ou que caracterize lal relagao empregaticia como passive]
dc execugao fiscal/trabalhista, durante o periodo em que o autor/reclamante preslou, ou ainda esteja
prestando, servigos nas depcndéneias do CONTRATANTE, reslrito ao periodo de vigéncia da apolice
ou da fianga.

9.4.3 A inadimplencia da CONTRATADA quanto a execugao do contrato principal, que ocorrcr denlro

do prazo de vigencia da apolice ou lianga e a expectativa c/ou a reclamagao de dano por inadimplencia
contralual deverao ser comunicadas pelo CONTRATANTE a Seguradora ou banco liador,
imedialamenle apos o seu conhccimento, observando que o prazo limile para tal reclamagao sera a
data do final dc vigencia da apolice ou lianga.

9.4.4. Comprovada a inadimplencia da CONTRATADA, em relagao as obrigagoes cobcrlas pela
apolice c/ou fianga, que loram objetos dc comunicagao de expectativa dc dano por inadimplencia
contralual c/ou reclamagao, tornar-se-a exigivel a garantia do seguro ou lianga.

9.4.5. A modalidade de Seguro Garanlia devera seguir as normas da Superinlendéncia de Seguros
Privados — SUSEP, em especial a Circular SUSEP n" 477, de 30 de selembro 2()13.

9.4.6. A apolice tera sua validade conlirmada pelo segurado por meio da consulta ao site
https://wwwlsuseilgov.br/sale/menumercado/regapolices/pesquisaasp

9.4.7. Na apolice mencionada deverao constar, no minimo, as seguinles inlormagoes:

a) O objeto a ser contratado, especilicado no Edilal;

b) Nome e nomero do CNPJ do SEGURADO (DFTRANS);

c) Nome e nlimero do CNPJ do emitente (Seguradora);

d) Nome e nomero do CNPJ da CONTRATADA (Tomador).

9.4.8. Na modalidade de “Fianca Bancaria" devera ser emitida earta de fianga por instituigao finaneeira
idonea c devidamente autorizada a funcionar no Brasil, nos termos da legislagao propria.

9.4.9. As cartas de fianga emitidas por consultorias empresariais, nao aulorizadas pelo Banco Central,
nao servem para os fins do art. 56, §1", III, da lei n". 8.666/93. , ,1/
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9.5 A garantia prestada servira para o liel cumprimento do contrato, respondendo, inclusive, pelas
multas eventualmenle aplicadas, devendo a apolice de seguro-garantia ou earta fianga fazer constar tal
responsabilidade.

9.6 A garanlia, ou seu saldo, sera liberada apos a vigéncia do contrato e desde que inlegralmente
cumpridas todas as obrigagoes assumidas. Quando prestada em dinheiro, sera atualizada
monelariamenle.

9.7. Por ocasiao do reajuste dos pregos dos servigos, a CONTRATADA providenciara o reforgo da
garantia em valor proporcional ao percentual ocorrido.

9.8. No caso de a CONTRATADA nao recolher a aranlia no razo esti ulado, odera ler os8 P P P

pagamenlos retidos alé a regularizagao da situagao, podendo inclusive ter o contrato rescindido.

9.9. A garantia somente sera liberada ante a comprovagao de que a empresa pagou todas as verbas
rescisorias trabalhistas decorrenles da conlratagao, e que, caso esse pagamenlo nao ocorra ate o l’im do
segundo mes apos o encerramenlo da vigéncia contralual, a garantia sera ulilizada para o pagamenlo
dessas verbas trabalhistas diretamenle pela Administragao, conforme eslabclecido no art. 19-A, inciso
IV da lnstrugao Normativa SLTI/MPOG n° 02/2008 e suas alteragoes.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA Dos SERVICOS

10.1. O prazo dc garantia dos servigos nao podera ser inferior a 05 (cinco) anos, contados da data de
emissao dc Termo de Recebimento Delinitivo, observando o art. 618 do Codigo Civil.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1. A CONTRATADA, no inicio da execugao dos servigos, devera apresenlar a Anolagao de
Responsabilidade Técnica - ART referente a execugao de obras e servigos de engenharia, com
indieagao do responsavel pela elaboragao de planlas, orgamento-base, especificagoes técnicas,
composigoes de custos unitarios, cronograma lisico-linanceiro e oulras pegas técnicas, conforme
Sumula/TCU n“ 260/2010.

11.2. E responsabilidade da CONTRATADA o fornecimenlo dos maleriais em eslreita observancia da
legislagao vigenle, das especificagoes técnicas contidas neste instrumenlo, bem como em sua proposta
comercial, assumindo inlegralmente as seguinles obrigagoes:

11.2.1. Assinar o Termo de Contrato onde serao enumeradas as clausulas e condigoes do
fornecimento, assim como da garantia lécnica, no prazo maximo de 05 (cinco) dias contados a partir
da comunicagao oficial da Autarquia;

11.2.2. Tralar com presteza e urbanidade os servidores envolvidos em todo e qualquer momento da
operacionalizagao do fornecimenlo e execugao do contrato;

<. \CEP: 70.631-900 — Brasilia/DF
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11.2.3. Designar para execugao e acompanhamento dos servigos somente profissionais devidamente

qualificados;

11.2.4. Apresenlar os cmpregados devidamente uniformizados e identificados por meio de cracha,
além de prove-los com os Equipamentos de Protegao Individual - EPI, quando for o caso;

11.2.5. Apresenlar a Conlralanle, quando for o caso, a relagao nominal dos cmpregados, bem como
copia da Cartcira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS, que adenlrarao o orgao para a cxecucao
do servigo;

11.2.6. Atender as solicitagoes da Conlralanle quanto a subsliluigao dos cmpregados alocados, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar conslalado descumprimenlo das obrigagoes
relativas a execugao do servigo, conforme descrito neste instrumcnto;

11.2.7. lnstruir seus cmpregados quanto a necessidade de acatar as normas inlernas da Administragao;

l 1.2.8. lnslruir seus cmpregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alerlando-os a nao

execular atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo a Conlralada relatar a Conlralanle toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a lim de evitar desvio de lungao;

11.2.9. lndicar um profissional que atuara como seu represcntante junlo a Autarquia, para tratar das
qucsloes relativas a prestagao dc servigos, assim como oulros necessarios ao perlcilo cumprimento do
Contrato;

11.2.10. Nao permilir a ulilizagao dc qualquer lrabalho do menor de dezesseis anos, excelo na condigao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permilir a ulilizagao do lrabalho do menor de
dezoilo anos cm lrabalho noturno, perigoso ou insalubrc;

11.2.11. Arcar com o onus decorrente dc eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, devendo complemenla-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja
satislialorio para o atendimento ao objeto da licilagao, excelo quando ocorrer algum dos eventos
arrolados nos incisos do § 1° do arl. 57 da Lei n" 8.666, de 1993;

11.2.12. Responsabilizar-se por todas as despesas com fornccimento dos maleriais necessarios,
inslalagao e execugao dos servigos, mao-de-obra, equipamentos, ferramentas, limpeza, combustiveis
ou frctes, transporles horizontals ou verticals, impostos, taxas e emolumentos, leis sociais elc., nao
cabendo a DFTRANS qualquer responsabilidade por perdas decorrenles de roubo, l'urto ou oulros latos
que possam vir a ocorrer;

11.2.13. Notificar a Autarquia, por escrito, a ocorréncia de qualquer anormalidade observada durante
a operacionalizagao do fornecimenlo dos maleriais;

11.2.14. Responder e arcar, em relagao aos seus funcionarios e/ou contralados, por todos os cncargos
previdenciarios e obrigagoes sociais previstos na legislagao social e lrabalhista em vigor, lransporte,
scguros de qualquer natureza, perdas evenluais, despesas adminislrativas, tributos e dcmais encargos/I ‘
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necessarios a venda dos equipamentos. Sua inadimpléncia nao transferira a responsabilidade por seu
pagamenlo a Autarquia, nem podera onerar o objeto desta contratagao, razao pela qual a Conlralada
renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade com o DFTRANS;

11.2.15. Cumprir rigorosamente a legislagao lrabalhista, as normas de Medicina e Seguranga do
Trabalho, o Codigo Civil e demais regulamentos aplicaveis as relagoes de lrabalho, contratuais e
administrativas;

11.2.16. Apresenlar falura referenle aos maleriais fornecidos, denlro de seu prazo de validade,
devidamente acompanhada das certidoes negalivas de débitos exigidas em lei;

11.2.17. Cumprir os prazos de enlrega estabelecidos neste instrumenlo, eslando sujeila a penalizagoes
em virlude de atraso ou de fornecimento em desacordo com as especificagoes dos maleriais;

11.2.18. Iniciar a execugao dos lrabalhos imedialamenle apos recebimento de oficio com ordem para
iniciar os servigos;

11.2.19. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamenle a Administragao ou a terceiros
decorrenles dc sua culpa ou dolo na execugao do Contrato, nao excluindo ou reduzindo cssa
responsabilidade a fiscalizagao e ao acompanhamento da DFTRANS;

11.2.20. Submeler a CONTRATANTE, por escrito, solicitagao para a retirada de quaisquer maleriais
ou equipamentos de suas dependéncias, bem como proceder a sua devolugao no prazo fixado;

11.2.21. Adolar todas as providéncias necessarias com vistas a nao danificar as partes que nao scrao
modilicadas, sendo responsavel por quaisquer danos causados as mesmas;

11.2.22. Manter em perleito estado de limpeza os locais no decorrer e apos a execugao dos servigos;

11.2.23. Responsabilizar-se pela destinagao (descarte) dc maleriais julgados inserviveis, apos o
conhecimento e a autorizagao da DFTRANS;

11.2.24. Arcar com o transporte e deslocamento interno de todo o material necessario a execugao dos
servigos;

11.2.25. Cumprir, as suas expensas, todas as clausulas contratuais que definam suas obrigagoes.

11.3. A CONTRATADA devera, antes da execugao de cada servigo:

11.3.1. Obter informagoes cadaslrais sobre a localizagao das redes elétrica estabilizada, logica,
telefonia, estrulura fisica predial, tubulagoes de aguas pluviais e esgoto e oulras que possam estar nas
proximidades.

11.3.2. Conhecer os elementos a serem preservados nas demoligoes e/ou remogoes a serem efetuadas,
selecionando os melhores metodos e identificando os principals componentes estruturais. de forma
planejada para nao haver riscos para o pessoal envolvido nos servigos ou possibilidades de danos asY
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ediliicagoes vizinhas ou da propria edificagao, bem como selecionar o valor dos componenles a serem
preservados ou reaproveitados.

11.3.3. Os maleriais e equipamentos a serem utilizados na execugao dos servigos deverao atender as
especilicagoes e as prescrigoes da ABNT NBR 56852.

11.4. Todas as liberagoes necessarias junlo aos Orgaos Fiscalizadores serao de responsabilidade da
CONTRATADA, incluindo despesas decorrenles da obtengao destas licengas.

11.5. A CONTRATADA utilizara, na execugao dos servigos, luncionarios contralados, seleeionados
e de comprovada compeléncia, bom comporlamento, unilormizados e devidamente idenlilicados.
Estes luncionarios deverao obedecer as normas da CONTRATANTE, podendo ser exigido, pela
liscalizagao, a subsliluigao de qualquer elemento, cujo comporlamento ou capacidade sejam julgados
iinproprios ao desempenho dos servigos contratados.

11.6. Os servigos deverao ser rigorosamcnte executados, de acordo com as especilicagoes. Toda e
qualquer modilicagao com relagao ao que esla previsto, somente podera ser licila quando solicitado
pela liscalizagao.

1 1.7. Sao parte integrante da presente especilicagao e deverao ser obedecidas no que lorem aplicaveis,
as normas da ABNT c NEC, TSB36, TSB40, ElA/TIA 568 e PN3012, nao sendo aceita, qualquer
alegagao, por parte da CONTRATADA, dc desconhecimenlo desses normativos.

1 1.8. A CONTRATADA, quando da assinalura do contrato, devera dcsignar engenheiro responsavel
pela cxecugao dos servigos, que devcra ser o clemenlo de contato com a liscalizagao da
CONTRATANTE.

11.9. Serao de responsabilidade da CONTRATADA, e ja incluso nos pregos unilarios dc cada item
necessaria para a execugao e implantagao do abrigo, toda mao-dc-obra, uniforme, despesas com
obrigagoes trabalhistas, custos liscais, despesas decorrenles de acidentcs dc lrabalho ou a terceiros.

11.10. Sera de responsabilidade da empresa CONTRATADA, o lornecimenlo de todas as ferramenlas
e maleriais diversos, bem como qualquer servigo especializado ou nao, que seja necessario a perlicita
e completa execugao do objeto da presente licitagao.

11.11. A CONTRATADA devera se responsabilizar por quaisquer danos ou prejuizos causados por
seus cmpregados aos equipamentos, instalagoes, patrimonios e bens, em decorréncia da execugao dos
servigos, incluindo-se também os danos maleriais ou pessoais a terceiros.

11.12. A CONTRATADA devera lornecer a CONTRATANTE, junlamente com a latura dos
servigos prestados, relatorio mensal completo, informando: abrigos instalados, as manutengoes
preventivas e corretivas, identilicando, detalhadamente, locais conlemplados. Relalar as ordens dc
servigo pendentes de execugao, que passarao para o mes subsequente, apontando a data limile para
conclusao de cada uma. ,-
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11.13. Fornecer a Administragao, juntamente com a fatura dos servigos prestados, copia da relagao
de servigos autorizados para cada Ordem de Servigos concluida.

11.14. Agir e operar com organizagao completa, fornecendo a mao-de-obra, ferramentas, maleriais,
utensilios e equipamentos necessarios a perfeita execugao dos servigos, realizando, também, todas as
atividades inerentes a coordenagao, administragao e execugao dos servigos, utilizando-se de
empregados treinados preparados e de bom nivel educacional, moral e mental.

11.15. Refazer, as suas custas, os servigos reprovados pela Comissao Executora do Contrato, quer
seja pela baixa qualidade dos maleriais aplicados, quanto pela impericia, imprudéncia e/ou
incompeténcia de seus empregados, arcando com o custo de todos os maleriais necessarios.

11.16. Zelar para nao danificar as imediagoes do local atendido, tomando todas as precaugoes
necessarias para nao eslragar e/ou impregna-los com sujeiras, adotando as agoes cabiveis para enlregar
os locais dos servigos em perfeito estado.

11.17. Apos a conclusao dos servigos, efetuar limpeza completa do local, antes de comunicar a
Comissao Executora do Contrato da CONTRATANTE, o encerramento dos lrabalhos, para fins de
vistoria e aceile.

11.18. Dispor de pessoal, com o mesmo nivel de qualilicagao e lormagao exigido no edital, para as
eventuais substituigoes por molivo de férias, licengas e lallas dc qualquer natureza.

11.19. Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade de quaisquer acidentes
durante a execugao dos servigos contralados, bem como as indenizagoes que possam vir a ser devidas
a terceiros por liatos relacionados com os servigos, ainda que ocorridos fora do canteiro.

1 1.20. A CONTRATADA se obriga a cumprir todas as exigéncias das Normas Regulamenlares (NR)
aprovadas pela Portaria n.“ 3.214, dc 08/06/1978 e em especial a NR-18.

11.21. A CONTRATADA devera atender a Lei n.“ 6.514, de 22/12/1977 — CLT, relaliva a seguranga
e medicina do lrabalho.

11.22. Executar os servigos de acordo com as especificagoes e normas técnicas brasileiras e
instrugoes dos labricantes dos equipamentos utilizados.

11.23. Acatar todas as orientagoes da Comissao Executora, sujeitando-se a mais ampla e irreslrita
liscalizagao prestando, de imediato, os esclarecimentos solicitados e atendimento das reclamagoes
lormuladas.

11.24. Providenciar, no prazo maximo de até 48 (quarenta e oito) horas, os reparos ou indenizagoes
de avarias em equipamentos, instalagoes e bens, causadas por seus empregados na execugao dos
servigos ou por impericia, imprudéncia ou vandalismo, inclusive a servidores e terceiros, sem onus
adicional para a CONTRATANTE.

rI :/ ‘l
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11.25. Abster-se de veicular publicidade ou qualquer oulra informagao acerca das atividades objeto 1
deste instrumenlo, sem prévia autorizagao da CONTRATANTE.

11.26. Apresenlar em meio magnélico o levantamento fotografico, com indicagao dc enderego, em
cada loto, de todos os abrigos apos conclusao de cada Ordem de Servigo.

11.27. Todos os custos com pessoal, residentes ou nao no Distrito Federal, correrao por conta da
CONTRATADA, na lorma deste documento, sem quaisquer onus adicionais ao Conlralo.

11.28. Compete a CONTRATADA a execugao, as suas expensas, de todo e qualquer servigo
* a completa execugao e perleito liuncionamento do objeto da licilagao, mesmo quando o:5 <1. r: Ci U‘ {I3 Qm Z‘. O

projelo e/ou especificagoes apresentarem duvidas ou omissoes que possam trazer embaragos ao seu
pcrleito cumprimento):

11.29. Nao cabera a CONTRATADA, alegagao dc desconhecimenlo ou omissoes em orgamento.

11.30. A CONTRATADA se comprometera a dar a Comissao Executora do Contrato, no
cumprimento dc suas lungoes, livre acesso aos locais de execugao dos servigos, bem como
lornecimento de todas as inlormagoes e demais elementos necessarios a execugao dos servigos.

11.31. A CONTRATADA responsabilizar-se-a por:

11.3l.1. Falta dc seguranga e pcr1'eigz'1o dos servigos rcalizados c sua consequenle dcmoligao e

reconstrugao solicitadas pela Comissao Executora do Contrato e pelo autor do projeto;

11.31.2. Danos ou prejuizos causados direla ou indiretamente ao Governo do Distrito Federal, ou a
terceiros;

11.31.3. Inlragoes ou multas decorrenles da inobservancia dc quaisquer regulamentos ou legislagao
especilica vigenles no que se relere aos servigos em execugao.

11.32. Ao que tange a assistencia técnica e administrativa cabera a CONTRATADA:

a) providenciar pessoal especializado para obtengao do acabamenlo desejado, bem como adequada
vigilancia nos locais de execugao das obras/servigos ate sua enlrega provisoria;

b) providenciar, sempre que solicitada as suas cuslas a realizagao de todos os ensaios, verificagoes e
provas de maleriais fornecidos c de servigos executados, fornecimento de prototipos, bem como os
reparos que se tornem necessaries, para que os lrabalhos sejam entregues em perleitas condigoes;

c) lornecer e manter no local da obra/servigo, um Livro de Ordem, onde serao obrigatoriamentc,
regislrados em 3 (trés) vias, as anotagoes, com cabegalhos devidamente preenchidos com numero de
liolhas suficientes para cobrir todo o periodo de execugao do objeto contratado;

X
1
1/
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d) manter em ordem, durante a execugao, copias de todos os projetos, detalhes, alvara ou licengas que
se lizerem necessarios. Sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA, reparar quaisquer
elementos que porvenlura sej am danificados em decorréncia dos servigos aqui especificados.

11.33. E de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA o Reconhecimento do local do abrigo e
calgada indicado pela Comissao Executora do Contrato do poder Concedente, e obtengao de todas e
quaisquer licengas quando se fizerem necessarias, inclusive cobrindo qualquer custo associado a estas
licengas.

11.33.1. A obtengao da licenga para a execugao do servigo é de inteira responsabilidade da futura
conlralada, bem como as suas custas, nao sendo considerada como molivo para o atraso na execugao
do servigo.

11.34. A CONTRATADA deve, na assinalura do contrato, apresentar declaragao de responsabilidade
técnica e indicagao de equipe lécnica, contendo no minimo ()1 (um) Engenheiro Civil, bem como sua
respectiva inscrigao no CREA assinada pelo (s) indicado (s).

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

12.1. Cumprir e lazer cumprir, por intermédio Comissao Executora do Contrato, os termos do
Contrato, observando-se, primordialmcnte, a legislagao afeta aos contralos adminislrativos.

12.2. Notilicar a empresa lornecedora, por escrito, a ocorréncia dc qualquer anormalidade observada
durante a operacionalizagao do contrato.

12.3. Acompanhar o desempenho dos funcionarios da CONTRATADA durante a prestagao de servigo,
mantendo rigoroso controle sobre os mesmos.

12.4. Solicitar a substituigao de qualquer empregado ou preposto da Conlralada cujo comporlamento
ou qualilicagao tecnica venha a serjulgado inconveniente ou insalisfatorio para a execugao do objeto
deste contrato.

12.5. Eleluar o pagamenlo a CONTRATADA de acordo com as Normas de Planejamento, Orgamento,
Finangas, Patrimonio e Contabilidade do DF.

12.6. Disponibilizar a CONTRATADA, para contalo com a Geréncia de Planejamento e Projetos -
GPP, informagoes de niimero de telefones fixos e moveis, fac-similes, correios eletronicos e enderegos
dc Unidades onde os maleriais serao entregues.

12.7. lnformar a CONTRATADA quaisquer altcragoes de prepostos do orgao, no que tange a
operacionalizagao contralual, quais sejam: o (a) responsavel pelo recebimento provisorio c o Gerente
de Administragao.

,»
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12.8. Atestar ou recusar as nolas fiscais apresenladas pela CONTRATADA, apos verilicagao da
conlormidade do material conslanle na nota com o efetivamente recebido e do prego com o
estabelecido no contrato.

12.9. Determinar a retilicagao de dados por parte da CONTRATADA sempre que detectar
inconsisténcias, sem prejuizo das penalidades cabiveis, se for o caso.

12.10. Rejeitar, no todo ou em parte, os maleriais entregues em desacordo com as especilicagoes
contidas neste Termo de Referencia ou com as obrigagoes assumidas pela CONTRATADA.

12.11. Acompanhar e fiscalizar a execugao do Conlralo, fazendo valer a efetividade das obrigagoes
assumidas pela CONTRATADA.

12.12. Expedir a contratada Ordens de Servigo que especifiquem as entregas necessarias.

12.13. Prestar, em tempo habil, as informagoes e os esclarecimentos que venham a ser solicilados
pela CONTRATADA.

12.14. Efetuar o pagamenlo por cada Ordem de Servigo inlegralmente concluida, medianle alestado
de execugao, produzido pela Comissao Executora do contrato, e Nola Fiscal/Falura emitida pela
contratada.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA F1scALrzA<;A0

13.1 A DFTRANS designara uma Comissao Executora dc Contrato, composta por pelo menos dois

servidores designados pela diretoria do DFTRANS, ao qual eompelira acompanhar, conlrolar e avaliar
a exeeugao dos servigos, bem como dirimir as duvidas que surgirem no seu curso, de ludo dando
ciéncia a adminislragao superior, nos termos do art. 67, da Lei n“. 8.666/93.

13.2. Devera lazer parte da Comissao Executora do Contrato Engenheiro ou Arquiteto que exercera
em nome da CONTRATANTE toda e qualquer agao de orientagao geral, controle e [iscalizagao dos
servigos contraladosjunto a CONTRATADA. As exigéncias da Comissao executora basear-se-ao nos
projetos, especificagoes pertinentes.

13.3. Aos membros da Comissao Executora de Contrato competira, dentre oulras agoes:

13.3.1. Expedir as Ordens de Servigo e homologar Notas de Servigo correspondentes;

13.3.2. Realizar o controle do quantitativo solicitado e efetivamente entregue, assim como os pregos
conslantes na Nola Fiscal;

13.3.3. Acompanhar, supervisionar e liscalizar sistematicamenle a execugao contralual, tanto no
ambito interno quanto no externo, atentando para os principios que regem a administragao publica,
quais sejam, dentre oulros: legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e eliciéncia; ;

13.3.4. Sugerir medidas tempestivas para solucionar eventuais problemas; K/_
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13.3.5. Analisar as nolas fiscais apresenladas, de maneira a verificar a conformidade do faturado com
o definitivamente recebido pela Contratante, em quantitativo e em prego, realizando seu atesto ou
recusa;

13.3.6. O atesto devera ser realizado no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis contados da data de seu
recebimento, apondo-se, no verso da primeira via da nota fiscal original, a declaragao de regular
execugao das aquisigoes;

13.3.7. Estabelecer mecanismos de controle e fiscalizagao do contrato;

13.3.8. Emitir relatorios circunstanciados e pareceres quando solicitado, de preferéncia mensalmente;

13.3.9. Solicitar aos superiores que sejam tomadas decisoes e providéncias que fujam de sua
compeléncia;

13.3.10. Repassar as informagoes quejulgar necessarias ao Executor substituto, também indicado pela
Administragao;

13.3.11. Determinar a paralisagao da prestagao do servigo de manutengao de pintura em geral do objeto
deste instrumento quando, objetivamenle, constatar uma irregularidade ou suspeita de irregularidade
que precisa ser sanada;

13.3.12. Sugerir ao Gestor glosas no pagamenlo das nolas fiscais, bem como penalidades em face do
inadimplemento das obrigagoes;

13.3.13. Conhecer detalhadamente o Termo de Referéncia, bem como toda a documentagao conslanle
do Processo Administrative da contratagao;

13.3.14. Buscar atualizagao no que diz respeito a fiscalizagao de contralos administrativos;

13.3.15. Declarar-se impedido ou suspeito, caso o seja, para assumir a fungao de Executor;

13.3.16. Requisilar, caso necessario, a contratagao de terceiros com conhecimenlo especializado para
assessora-lo na Execugao contralual;

13.3.17. Cuidar para que seus alos estejam devidamente formalizados no processo, bem como
documentagao produzida no decorrer e em virlude da execugao contralual;

13.3.18. Recusar qualquer vantagem, beneficio ou facilidade oferecida pela Conlralada, no exercicio
de suas fungoes de fiscalizagao e acompanhamento do contrato; e

13.3.19. Informar, por escrito e imediato, a Administragao da DFTRANS, qualquer alteragao em seu
enderego ou telefone, com a finalidade de assegurar rapida solugao as questoes geradas em face da
perfeita execugao contratual.

13.3.20. Preslar conlas, por meio de relatorio, até 30 (trinta) dias apos o fim da vigéncia do contrato;
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13.4. A comissao represenlante da CONTRATANTE anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execugao do Contrato, determinando o que for necessario a regularizagao das
fallas, falhas ou defeitos observados.

13.5. As decisoes e providéncias que ullrapassarem a competéncia da Comissao Executora do Contrato
serao solicitadas aos seus superiores;

13.6. A existéncia da fiscalizagao do Contrato da CONTRATANTE de nenhum modo diminui ou
altera a responsabilidade da CONTRATADA na prestagao dos servigos a serem executados;

13.7. A CONTRATANTE podera exigir o afastamento de qualquer profissional ou preposto da
CONTRATADA que venha causar embarago a fiscalizagao, ou que adote procedimentos
incompativeis com o exercicio das fungoes que lhe forem atribuidas.

13.8. Todas as atividades realizadas no ambito do Contrato serao sustentadas pelo mecanismo de
controle Ordem de Servigo (OS).

13.9. Para a emissao das Ordens dc Servigos sera fcita vistoria em cada ponlo de parada de onibus para
levantamento das necessidades dc servigos, por técnico designado pela CONTRATANTE e um
represcntante da CONTRATADA, montando-se planilha onde serao anotados: enderego, tipo c
quantidade dc servigos a execular, com seus rcspeclivos pregos unilarios.

13.9.1. Em uma mesma planilha serao anolados lotes de pontos de parada.

13.9.2. De posse das planilhas o CONTRATANTE emitira a respectiva Ordem de Servigo (OS).

13.10. Ressalte-se que a existéncia da atuagao da fiscalizagao do DFTRANS em nada restringe a
responsabilidade da CONTRATADA no que concerne a execugao do objeto desta contratagao.

13.1 1. A comunicagao entre a Comissao Executora de Contrato e a CONTRATADA pode ser feila
por mensagens eletronicas como ‘e-mail’. sendo tratadas estas mensagens como oficiais.

13.1 1.1. Os e-mails de contalo serao informados a CONTRATADA, e devem ser oficiais do Distrito
Federal.

13.12. DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

13.12.1. O recebimento provisorio dos servigos sera feito apos sua conclusao, a pedido da
CONTRATADA para cada Ordem dc Servigo inlegralmente atendida, pela comissao responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizagao, no prazo maximo dc 15 (quinze) dias, a contar do pedido, medianle
termo circunstanciado assinado pelas partes e fotografia do objeto.

13.12.2. O recebimento definitivo das obras sera efeluado pela comissao designada pela

CONTRATANTE, medianle termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prozo dev
observagao, ou vistoria que comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais /’ _

\_..»’

Transporte Urbano Do Distrito Federal - DFTRANS

COVEPNrO DE

BRASILIA

SAIN - Selor de Areas lsoladas Norte — Terminal Ferroviario de Brasilia — Sobreloja — Ala Sul if
CEP: 70.631-900 — Brasilia./DF ~'-' “

Fone: (61) 3043-0409. Fax: 3043-0403



1
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

 S DFFRANS — TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
‘* I‘ 171$; cooRDENAgAo DE L1c1TAgoEs E CONTRATOS '*“""‘

 

13.13. A fiscalizagao observara se os servigos foram entregues tal qual especificado no projeto em
anexo e de acordo com cada Ordem de Servigo emitida. Todos os abrigos e sua acessibilidade devem
seguir rigorosamcnte os requisites minimos de quanlidade e qualidade especificados em anexo, como
material a ser usado, metragem do abrigo, dimensoes das calgadas e acessos, metragem de meio fios
instalados, espessura de concreto, dentre oulros.

13.14. Somente serao aceitas diferengas entre o entregue e o projetado se a diferenga for a favor da
CONTRATANTE, respeitando-se caracteristicas basicas como largura, comprimento e profundidade
especificadas.

13.15. Para a liberagao da garantia, devera ser demonstrado o cumprimento das obrigagoes sociais c
trabalhistas relativas a mao de obra empregada no contrato.

13.15.1. A Comissao Executora do Contrato fica assegurado o direito de:

a) Solicitar Diario de Atividades, devidamente preenchido;

b) Solicitar a retirada imediata do local, do engenheiro, mestre ou qualquer operario que nao
corresponda técnica ou disciplinarmente as exigéncias (A efclivagao desta medida nao implicara em
modificagao do prazo ou condigoes do Contrato);

c) Exigir o cumprimento de todos os itens das especificagoes;

d) Ordenar a suspensao dos servigos sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeila a
CONTRATADA e sem que esla tenha direito a qualquer indcnizagao, no caso de nao ser atendida,
denlro de 48 (quarenta e oito) horas, qualquer reclamagao sobre defeito essencial em servigo
executado, ou em material utilizado.

13.16. Todas as Ordens de Servigo ou quaisquer comunicagoes a Comissao Executora do Contrato, ou
vice-versa, serao registradas no Diario de Obras, podendo ainda ser transmitidas por escrito, em folha
de papel oficio devidamente numerada e em duas vias, uma das quais ficara em poder da firma
CONTRATADA e a oulra com a CONTRATANTE. No Diario de Atividades deverao constar as
anotagoes:

13.16.1. Pela CONTRATADA: as condigoes meleorologicas prejudiciais ao andamento dos lrabalhos;
as consultas a Comissao Executora do Contrato; as datas de conclusao de etapas, caracterizadas de
acordo com o cronograma aprovado; os acidentcs ocorridos na execugao do objeto; as respostas as
interpelagoes a Comissao Executora do Contrato; a eventual escassez de material que resulte em
dificuldade para execugao do servigo; medigoes das etapas dos servigos e os respeclivos valores a

serem faturados; oulros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devam ser objeto de regislro.

13.16.2. A Comissao Executora do Contrato: alestado da veracidade dos registros previstos no item
anterior; juizo formado sobre o andamento do servigo, tendo cm vista os projetos, especificagoes,
prazos e cronogramas; observagoes relativas aos registros efetuados pela CONTRATADA no Diario

2
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de Atividades; solugoes as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA, com
correspondéncia simultanea para a CONTRATANTE; restrigoes que lhe paregam cabiveis a respeito
do andamento dos lrabalhos ou do desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;
determinagao de providéncias para cumprimento dos termos do Contrato, dos projetos c
cspecificagoes; aprovagao das medigoes para faturamento; oulros fatos ou observagoes cujo registro
se torne conveniente ao lrabalho da FISCALIZACAO.

13.17. Para efeito de interpretagao de divergéncias entre os doeumentos contratuais ficam
estabelecidos que:

a) Em caso de divergéncias entre o detalhamento do Projeto de Arquiletura e o Projeto Urbanistico,
prcvalecera, sempre, o primciro.

b) Em caso dc divergéncias entre o Projeto Urbanistico e as Especificagoes e Encargos, prevalecera
sempre esle Ultimo.

c) Em caso de divergéncias entre os desenhos dos projetos complementares, a cargo da
CONTRATADA, e as Especificagoes, prevalecera sempre esle ultimo.

d) Em caso de divergéncias entre as cotas dos desenhos e suas dimensoes, medidas em escala, a
Comissao Executora do Contrato, sob consulta prévia, definira as dimensoes corretas.

e) Em caso de divergéncias entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerao sempre os dc maior
escala.

1') Nao cabera a CONTRATADA alegagao de deseonhecimento ou omissoes em orgamento.

g) Em caso de divergéncias entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerao sempre os mais
recentes.

h) Em caso de divergéncias entre as Especificagoes e Encargos e as Normas da ABNT (Associagao
Brasileira de Normas Técnicas), prevalecerao sempre estas tiltimas.

i) Em caso de duvidas quanto a interpretagao de quaisquer desenhos e das prescrigoes contidas no
Termo de Referéncia, sera consultada a Comissao Executora do Contrato da CONTRATANTE.

13.18. A fiscalizagao realizada pela DFTRANS nao exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade na prestagao dos servigos e,
na ocorréncia desta, nao implica em corresponsabilidade desta, em conformidade com o disposto no
art. 70, da Lei n°. 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA SUBCONTRATACAO

GOVERNO DE

14.1. A CONTRATADA nao podera subempreitar o total do objeto a ela adjudicado. As locagoes /> bl,
_ / t

parciais de servigos poderao ocorrer, tais como: equipamentos para lransporte de pré-moldadosig
servigo de terraplanagem, pintura; impermeabilizagao. Servigos como fabrico das pegas do abrigo 1:’
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sua implantagao nao podem ser subcontratados. Qualquer uma destas sublocagoes deve ter anuéncia
da Comissao Executora do Contrato.

14.2. Nao serao admitidas subcontratagoes em servigos em que haja exigéncia de qualificacao técnica.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAs PENALIDADES

15.1. Aquele que convocado denlro do prazo de validade da sua proposta, nao celebrar o contrato,
deixar de enlregar documenlagao exigida para o certame ou apresentar documentagao falsa, ensejar o
relardamento da execugao de seu objeto, nao manliver a proposta, falhar ou fraudar na execugao do
contrato, comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal, ficara impedido de licitar e
contratar com o Distrito Federal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas
em edital e das demais cominagoes legais.

15.2. Com fulcro nos artigos 86 e 87 da Lei n.° 8.666/93, a CONTRATADA ficara sujeila, no caso dc
atraso injustificado, assim considerado pela Administragao, incxeeugao parcial ou inexecugao total da
obrigagao, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, as
seguinles penalidades:

15.3. Adverténcia, nos seguinles casos:

a) descumprimenlo parcial das obrigagoes assumidas contratualmente, por culpa exclusiva da
CONTRATADA;

b) oeorrencias que possam acarretar translornos ao desenvolvimento dos servigos do DFTRANS, a
criterio da FISCALIZACAO, desde que nao caiba a aplicagao dc sangao mais grave.

15.4. Multa, nos seguinles casos:

a) No caso de Ordem de Servigo em que haja atraso na conclusao, mulla de 0,5% (cinco docimos por
cento) ao dia sobre o valor da Ordem de Servigo em atraso, limitada a incidéncia de 10 (dez) dias.
Apos o décimo dia de atraso, configurar-se-a a inexecugao parcial da obrigagao assumida, e sera
aplicada mulla de 10% (dez por cento) do valor da Ordem de Servigo;

b) em havendo atraso, por mais de 30 (trinta) dias, no cumprimento das tarefas de Ordem de Servigo,
configurar-se-a a inexecugao total da obrigagao assumida e sera aplicada mulla de 30% (trinta por
cento) do valor da Ordem de Servigo em atraso;

c) de 30% (trinta por cento) do valor da Ordem de Servigo, em caso de atraso injustificado, superior a
7 (sele) dias, para o inicio dos servigos, contados do recebimento da Ordem de Servigo pela
CONTRATADA, o que configurara a inexecugao total da obrigagao assumida;

d) de 30% (trinta por cento) no valor do contrato, se, nos primeiros 30 (trinta) dias de prestagao dos
servigos, todos os servigos executados nao forem aceitos pela FISCALIZACAO, em fungao dc nao
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atenderem as especificagoes, configurando-se, nessa hipolese, inexecugao total da obrigagao assumida, ,

sem prejuizo da rescisao unilateral da avenga.

15.5. Suspensao temporaria do direito de participar de licitagao e impedimento de contratar com o
DFTRANS, pelo prazo de ate 2 (dois) anos, se por culpa ou dolo, prejudicar ou tentar prejudicar a
execugao deste ajuste nas seguinles hipoteses e sem prejuizo das demais sangoes previstas:

a) atraso no cumprimento das obrigagoes assumidas contratualmente, que tenham acarretado prejuizos
das demais sangoes previstas;

b) descumprimentos das obrigagoes assumidas, se ja houver sofrido sangao de adverténcia ou mulla;

c) nao conclusao dos servigos contratados;

d) prestagao do servigo em descordo com as solicitagoes do DFTRANS, nao efetuando sua corregao
apos solicitagao do Tribunal;

e) cometimento de quaisquer oulras irregularidades que acarretem prejuizo ao DFTRANS, ensejando
a rescisao do contrato por culpa da CONTRATADA;

f) ocorréncia dc ato capitulado como crime pela Lei Federal n° 8.666/93, pralicado durante o
procedimento licitatorio, que venha ao conhecimenlo do DFTRANS apos a assinalura do contrato;

g) reprodugao, divulgagao ou utilizagao, em beneficio proprio ou de terceiros, de quaisquer
informagoes de que seus empregados tenham tido conhecimenlo em razao de execugao do contrato,
sem consenlimento prévio do DFTRANS;

h) deixar de corrigir falhas apontadas pela FISCALIZACAO para a regularizagao das obrigagoes

trabalhistas para encargos previdenciarios e obrigagoes sociais, deixar de assumir a responsabilidade
por todas as providéncias estabelecidas na legislagao especifica dc acidentcs de lrabalho e ainda deixar
de assumir a responsabilidade por todos os encargos de possivel demanda lrabalhista relacionadas a
execugao deste contrato.

15.6. As sangoes de mulla podem ser aplicadas a CONTRATADA juntamenle com a advertencia,
suspensao temporaria do direito de participagao em licitagao e impedimento de contratar com o
DFTRANS e declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica,
descontando-a do pagamenlo a ser efetuado.

15.7. Se o valor a ser page a CONTRATADA nao for suficiente para cobrir o valor da mulla, a
diferenga sera desconlada da garantia contratual.

15.8. Se os valores do pagamenlo e da garantia forem insuficientes. fica a CONTRATADA obrigado
a recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicagao oficial.

15.9. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pela CONTRATADA ao //7
CONTRATANTE, esle sera encaminhado para inscrigao na divida ativa. K
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15.10. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamenlo da mulla, esla
deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias uteis, contado da solicitagao do
CONTRATANTE, a partir do qual se observara o disposto nos itens conslantes do contrato sobre a
garantia de execugao do contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - REAJUSTE

16.1. Para efeito de reajuste sera utilizado o Indice Nacional de Custo da Construgao Civil (INCC),

calculado pela Fundagao Getolio Vargas (FGV), nos termos previstos no art. 40, inciso XI, da Lei no
8.666, de 1993. Caso esle indice nao esteja sendo calculado a época do reajuste, outro equivalente tera
de adotado, de forma justificada

16.2. Nos termos do art. 28 da Lei Federal n" 9.069/1995 a periodicidade para concessao de reajuste
contralual sera de 12 (doze) meses.

CLAUSULA DECIMA sET1MA —DOS cR1TERros SOCIOAMBIENTAIS

17.1. Existe o dever da Administragao Pliblica de levar em conta os aspectos socioambientais para
realizagao dc compra poblica sustentavel, de modo a valorizar os custos efetivos que considerem
condigoes de longo prazo, buscando gerar beneficios a sociedade e economia, além de reduzir os danos
ao ambienlc natural, conforme os preceitos do artigo 3° da Lei n“ 8.666/93 de 21 de junho dc 1993 e
Lei Distrital n.° 4.770/2()12 de 22 de fevereiro de 2012.

17.2. Conforme o Art. 7" as especificagoes e as demais exigéncias para aquisigao dc bens, observado
o disposto no art. 12 da Lei federal n° 8.666, de 1993, devem levar em consideragao especialmente os
bens que, no todo ou em parte:

1 — sejam constituidos por material reciclado, atoxico e biodegradavel, na forma das normas da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT;

II — oferegam menor impaclo ambiental em relagao aos seus similares;

III — nao contenham substancias perigosas acima dos padroes lecnicamente recomendados por
organismos nacionais ou internacionais;

IV — estejam acondicionados em embalagem adequada, feita com a utilizagao de material reciclavel,
com o menor volume possivel;

V — funcionem com baixo consumo de energia ou de agua;

VI — sejam potencialmente menos agressivos ao meio ambienlc ou que, em sua produgao, signifiquem
economia no consumo de recursos naturais;

VII — possuam certificado emilido pelos orgaos ambienlais; ,

VIII — possuam certificagao de procedéncia de produtos. ‘M
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CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA RESCISAO

18.1 Além de oulras hipoteses expressamente previstas no art. 78 da Lei n" 8.666/93, garantida a prévia
defesa, constituem motivos para a rescisao do Contrato:

18.1.1 nao cumprimento ou cumprimento irregular das clausulas contratuais, principalmente quanto
as especificagoes do objeto;

18.1.2 o atraso injustificado no inicio do servigo sem justa causa e prévia comunicagao ao
CONTRATANTE;

18.1.3 o desatendimento das determinagoes regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execugao, assim como as de seus superiores;

18.1.4 o cometimento reiterado dc faltas na sua execugao, comprovadas por meio dc registro proprio
efetuado pelo represcntante do CONTRATANTE, especialmente designado para acompanhar o
Contrato;

18.1.5 a decretagao de falencia;

18.1.6 a dissolugao da sociedade;

18.1.7 a ocorréncia de caso fortuito ou dc forga maior, regularmente comprovado e impeditivo da
execugao do objeto deste Contrato, sem prejuizo do disposto no §2" do art. 79 da Lei n“ 8.666/93;

18.1.8 razoes de interesse ptiblico, de alta relevancia e amplo conhecimenlo, justificadas e

determinadas pela maxima autoridade da Autarquia, e exaradas no processo administrativo a que se
refere esle Contrato, sem prejuizo do disposto no § 2° do art. 79 da Lei n" 8.666/93;

18.1.9 suhcontratagao, cessao ou transferéncia parcial ou total do objeto do contrato, e

18.1.10 uso ou emprego da mao-de-obra infantil, sem prejuizo da aplicagao de mulla e das sangoes
legais cabiveis.

CLAUSULA DECIMA NONA - DOS DIREITOS DA ADMINISTRACAO EM CASO DE
RESCISAO

19.1. Nos casos de rescisao previstos neste contrato, a Administragao adotara as seguinles
providéncias:

19.1.1 assungao imediata do objeto do contrato, no estado e local que se encontrar;

19.1.2 execugao dos valores das multas e indenizagoes a ela devidos; e

19.1.3 retengao dos créditos decorrenles do contrato, ate o limile dos prejuizos causados a
/\

Administragao decorrenles de sua culpa ou dolo na execugao do contrato, nos termos dos arts. 70 e 80

SAIN - Selor dc Areas lsoladas Norte - Terminal Ferroviario de Brasilia — Sobreloja — Ala Sul ‘ ‘
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da Lei no 8.666/1993.

Transporte Urbano Do Distrito Federal - DFTRANS

\/
Fone: (61)3043-0409. Fax: 3043-0403 ' ’ - smug‘

J
9 2»



13°lIi'l.:gl1.I3;.
GOVERNO Do DISTRITO FEDERAL

A DFTRANS - TRANSPORTE URBANO_DO DISTRITO FEDERAL .
7 7.1 cooRDENAgAo DE L1ciTAgoEs E CONTRATOS "*"“§""“"

19.2. Ocorrendo a rescisao ensejada pela inexecugao total ou parcial do contrato, conforme art. 77 da
Lei 8.666/1993 a Administragao Piihlica podera investir-se na posse de bens, alienar eoisas, promover
contratagoes para conclusao ou aperfeigoamento de obras e servigos.

CLAUSULA VIGESIMA — DOS DISPOSITIVOS ANTI-CORRUPCAO

20.1. As partes devem observar e fazer observar — sob pena de rescisao contralual e imposigao de
penalidade dc mulla -, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subeonlratagao, o mais alto
padrao de ética durante todo o processo de licitagao, de contratagao e de execugao do objeto contratual.
Para os propositos desta clausula, definem-se as seguinles praticas:

a) “pratica corrupta”: oferecer. dar, receber ou solicitar, direla ou indiretamente, qualquer vantagem
com o objelivo de influenciar a agao de servidor ptiblico no processo de licitagao ou na execugao de
contrato;

b) “pratiea fraudulenta”: a falsificagao ou omissao dos fatos, com o objetivo de inlluenciar o processo
dc licitagao ou de execugao dc contrato;

c) “pratica eonelusiva”: esquematizar ou estabeleeer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou
sem o conhecimenlo de representantes ou prepostos do orgao licitador, visando estabeleeer pregos cm
niveis artificiais e nao competitivos;

d) “pratica coercitiva”: causar dano ou ameacar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou
sua propriedadc, visando influenciar sua parlicipagao em um processo licitatorio ou afetar a execugao
do contrato.

e) “pratica obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspecoes ou fazer
declaragoes falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral; (ii) alos cuja intengao seja
impedir materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral promover
inspegao.

I » .-
CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA -— DA ALTERACAO CONTRATUAL

21.1. Toda e qualquer alteragao devera ser processada medianle a celebragao de Termo Aditivo, com
amparo no art. 65 da Lei n“ 8.666/93, vedada a modificagao do objeto.

21.2. A alteragao de valor contralual, decorrente do reajuste de prego, compensagao ou penalizagao
financeira, prevista no Contrato, bem como o empenho de dotagoes orgamentarias, suplementares, ate
o limile do respectivo valor, dispensa a celebragao de aditamento.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - Dos CASOS OMISSOS

22.1. Os casos omissos serao analisados pelos representantes legals das partes, com o intuito de
solucionar o impasse, sem que haja prejuizo para nenhuma delas, tendo por base 0 que dispoem a Lei
n" 8.666/93, e demais legislagoes vigentes aplicaveis a espécie. .
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CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DA PUBLICACAO E DO REGISTRO

23.1 A eficacia do Contrato fica condicionada a publicagao resumida do instrumento pela
Administragao, na Imprensa Oficial, até 0 quinlo dia titil do mes seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA — DO CUMPRIMENTO AO DECRETO DISTRITAL N"
34.031/2012

24.1. Havendo irregularidades neste instrumenlo, entre em contalo com a Ouvidoria de Combate a
Corrupgao, pelo telefone 0800-6449060. (Parecer n° 330/2014-PROCAD/PGDF).

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DA VINCULACAO

25.1 O teor do Edilal e seus anexos, na modalidade de Pregao Eletronico n" 01/2017 e a proposta da
CONTRATADA, sao partes integrantes deste Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA sExTA - Do FoRo

26.1. Fica eleito o Foro de Brasilia, Distrito Federal, para dirimir eventuais dlividas relativas ao
cumprimento deste pacto.

26.2. Por estarem dc acordo foi mandado lavrar o presente Contrato, do qual se extrairam ()2 (duas)
vias, para um so cfeito, as quais, depois dc lidas. sao assinadas pelos representantes das partes e pelas
lestemunhas abaixo.

Brasilia, 04 dc junho dc 2018

PELA CONTRATANTE:

7 I
/‘-~—-i——- --4‘ 4

MAR os TADEU DE ANDRADE '
Diretor—Geral

PELA CONTRATADA:

ANDRE DUARTE DOURADO
Socio-Diretor
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