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 $ i GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DFTRANS — TRANSPORTE URBANQ DO DISTRITO FEDERAL

COORDFNACAO DE LICITAQOES E CONTRATOS

CONTRATO N“ 17/2018, A SER
CELEBRADO ENTRE 0 TRANSPORTE
URBANO no DISTRITO FEDERAL -
DFTRANS E A EMPRESA DIGITAL
SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME,
CUJO OBJETO E A MANUTENCAO
CORRETIVA no SPDA.

Processo n" 0009800007086/2018-98

CLAUSULA PRIMEIRA — DAS PARTES

O DFTRANS - Transportc Urbano do Distrito Federal, Autarquia de Direito Piiblico, integrante da
Administraezio lndireta do Governo do Distrito Federal, inscrito no CNPJ/MF n.° 05.764629/0001-21,
sediada no SAIN - Setor de Areas lsoladas Norte »~ Rodoferroviéria - Sobreloja - Ala Sul — Brasilia —
DF, doravame denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu Diretor-Geral, Sr.
MARCOS TADEU DE ANDRADE, brasileiro, auditor de controle intemo, RG n” 1.355.771 SSP/DF,
CPI-3 n° 599061.891-34, nomeado pelo Decreto de 23 de margzo de 2018, publicado no DODF n° 58, de
26/03/18, e dc outro lado, a empresa DIGITAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME, CNPJ n“
08.877074/0001-12, sediada no SCS Quadra 05, B1. C 125, sala 02, Asa Sul — Brasilia/DF, telefonez
3226-8373, e-mail: financciro(?z>belkron.com.br, doravantc denominada CONTRATADA, neste ato
representada por sua Socia-Gerente, Sra. EDNA LAMAR DE OLIVEIRA LEONARDO, brasileira,
solteira, empreséria, portadora do RG n" 04823125-2 SSP/”R.I e CPF n° 608.346.927~91. e em
observéncia as disposigoes da Lei 11°. 10.520/2002, Lei Complcmentar n" 147/2014 e subsidiariamente
pela Lei n“. 3.666/1993, bem como pelas Leis Distritais n“. 4.611/2011, 4.770/2012, pelos Decretos
Distritais n°. 23.460/2002, 28.437/2007. 32.767/2011, 35.592/2014 e 36.520/2015. Decreto Federal 11°.
5.450/2005 0 dcmais lcgislaeoes uplicaveis, e suas alteraeoes, resolvem cclebrar 0 presente Teimo de
Contrato, do Pregio Eletronico n“ 02/201 S, mediante as cléusulas e condiqoes a seguir enunciadas.

CLAUSULA SEGUNDA - no OBJETO

2.1. Contrataeio de empresa espeeializada para a inaiiutenefio corretiva do Sistema de Proteeéo contra
Descargas Atmosféricas — SPDA, com forneeimento dc materiais, pegas, mfio dc obra, certificaqoes,
laudos técnicos, aterramentos c equalizagocs na scdc do Transporte Urbano do Dislnto Federal —
DFTRANS, conforme especificaqoes e quantitativos previstas no Edital do Pregfio Eletronico n°
02/2018 e sens anexos.

2.2. As especificaqoes técnicas, a mfio dc obra, Fornecimemo de materiais, peeas e laudo técnico,
dcscritos abaixo:
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Unidade de
Fornecimento

Item Materials/peeas Quantidade

1 Bucha PVC S-10 Unidade 485

2 Haste de Aterramento 5/8 x 3m Unidade 12

3 Concctor dc medieao de aterramento inspceao 50mm2 Unidade 06

4 Conector de pressio 35mm Split bolt Unidade 68

5 Conector para terminal aéreo reforeado 5/8” /35mm Unidade 12

6 Conector Split bolt de 50mm Unidade 12

7 Cordoalha de cobre nu 35mm2 Metros 485

8 Cordoalha de cobre nu 50mm2 Metros 28

9 Impermeabilizante poliuretano bisnaga 300mg Unidade 06

10 Parafuso sextavado rosca soberba 5/16“ x 60mm Unidade 485

11 Presilha dc latao furo 3/8 Unidade 485

12 Parafuso sextavado 1/4 x 50mm2 Unidade 76

13 Caixa de inspeefio dc aterramento 30x30x50 Alvenaria Unidade 01

14 Tampao de ferro T-16 30x30 Unidade O1

15 Grampo para haste reforeado TH 58R Unidade 06

16 Conector para 1.€I‘lT111'1fi1 aéreo galvanizado 3/8 Unidade 12

17 Terminal aéreo H-600mm galvanizado HCT 3/8” Unidade 12

18 Tubo de ferro galvanizado de 1.1/2 3m (mastro) Unidade 04

19 lsolador de mastro de 1.1/2 reforeado Unidade 12

20 Bucha de redueao de 1.1/2 para 3/1 Unidade O4

21 Captor Franklin de 4 pontas Unidade 04

22 Base metalica de 1.1/2 galvanizada Unidade 04

23 Conjunto de contraventagem para mastro Unidade O4

24 lsoladores de descida de SPDA gpt 10 galvanizado Unidade 60

25 Mao dc obra Servieo 01

26 Laudo técnico / testc de funcionamento do SPDA Servieo O1

CLAUSULA TERCEIRA — DA EXECUCAO DOS SERVICOS

3.1. Instalaefio das cordoalhas de cobre nu de 35mm2 em toda a periferia (Gaiola de Faraday),
contornando toda a cobertura da edificaeao, fazendo fechamento em anel superior na cobertura, fixando
por meio de elementos de fixaeoes com isoladores simples galvanizados e parafusos apropriados;

3.2. Dcvcrao scr revisadas as hastes galvanizadas a fogo, terminais aéreos h-600mm x 3/8”, fixados em
cada ponto de descida para 0 aterramento; X/.

13.3. Revisao dos pontos de aterramento para atender 0 sistema SPDA" A
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3.4. Revisio/instalaeao de caixas dc inspeoao, com a finalidade de ensaiar a resisténcia ohmica de
atcrramento; V

3.5. Ensaio do sistema de atcrramento para certificaoao dos valores das resisténcias éhmicas das malhas
de aterramcnto da edificaoao;

3.6. lnstalaeao dc subsistcma de descidas que interligara a malha captora até a malha de aterramento
com ampliaeiio de cabos de cobre nu bimetalicos providos de elementos de fixaeoes que serfio fixados
na alvenaria da edificaeao com bucha e parafusos;

3.7. Revisfio dos tubos de proteeao mecanica das descidas para o aterramento;

3.8. Inipermeabilizaeao de todos os furos com impermeabilizante apropriado para alvenaria;

3.9. Ensaio de continuidade elétrica cntre os pontos da parte inferior até a parte superior da estmtura,
com a finalidade de saber se a continuidade elétrica c aceitavel para escoar com seguranea uma
descarga elétrica atmosférica para a malha de aterramento, sem causar danos a estrutura da edificaeao;

3.10. Utilizar o método de ensaio de Kelvin com cabos de 4 pontas C1, Pl , P2, C2, conforme exigéncia
da Norma 5419/15, injetando corrente de 5 a 150 amperes;

3.11. Instalaoao dc mastros dc ferro tubular galvanizado de 1.1/2", onde sera instalado os novos
captores Franklin, que foram fufrados;

3.12. Aterramento e equalizaeao de todas as massas metalicas existentes na cobenura da edificaoao;

3.13. Equalizaeao de equipotenciais entre as malhas de captaeao e as massas metalicas existentes na
eobertura da edificaeao para ficar no mesmo potencial e evitar centelhamento perigoso;

3.14. Emissao de ART — Anotaeao de Responsabilidade Técnica, registrada no CREA pela execueao
da obra de instalaeao, contendo no minimo:

a) Relatorio de verificaoao de necessidade do SPDA e de seleoao do respectivo nivel de proteeao; I

b) Medieao da resisténcia de aterramento para caso de SPDA extemo;

c) Continuidade elétrica para SPDA estrutural;

d) Parecer constando a conformidade do SPDA.

3.15. Todos os sen/ioos deverao ser executados dentro das normas e padroes da ABNT/NBR com
acompanhamcnto de profissional habilitado em seu respectivo Consclho e sempre obscrvando que os
produtos fomeeidos deverao ser de 1“ linha, e os trabalhos deverao ser executados dentro das normas
técnicas de seguranea do trabalho;

3.16. Para a execuoao dos servieos objeto deste Temio a empresa contratada devera eonter em seu
quadro, profissional dc nivel superior habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e

F‘ .
Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo. '\

L
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DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

3.17. Entregar os servioos objeto deste lnstmmento, no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos a
partir do recebiinento da Ordem de Servieo;

3.18. O recebimento do objeto scra realizado definitivamente em até 15 (quinze) dias quando da
conclusao dos servieos integralmente, verificadas a adequaqao do objeto aos termos contratuais, e
deverao ter sido satisfeitas as condieoes a seguir:

a) atendidas todas as reclamaeoes da Fiscalizagao, referentes a defeitos on imperfeieoes apontadas on
que venham a ser verificados em qualquer elemento dos servieos executados: A

b) verificados os resultados dos relatorios e laudos que deverao cstar de acordo com os padroes de
legislaeao vigente.

3.19. O rccebimento pela Administraoao nao modifica, restringc ou elide a plena responsabilidade da
CONTRATADA pela solidez e seguranea do sewieo, nem é co-profissional pela perfeita execuoao do
contrato. dentro dos limitcs estabelecidos pela legislaoao de regéncia ou pelo contrato.

3.20. A garantia dos servieos c materiais devera ser dc, no minimo, 12 (doze) meses, apos a entrcga e
a partir do atesto da Nora Fiscal.

CLAUSULA QUARTA - DA GARANTIA

4.1. A CONTRATADA devera apresentar, no prazo maximo de 05 (einco) dias iiteis, prorrogaveis uma
unica vez por igual periodo, a critério do orgao contratante, contado da assinatura do contrato,
comprovante de prestaefio de garantia no valor de RS 300,00 (trezentos reais), correspondente a 2%
(dois por cento) do valor do contrato, nos tem1os do artigo 56 da Lei no 8.666/93.

4.2 A inobservancia do prazo fixado para apresentaeao da garantia acarretara a aplicaoao de multa dc
0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o maximo de 2%
(dois por cento);

4.3 A garantia, a critério da licitante vencedora, se fara mediante escolha por uma das seguintes
modalidades:

a) cauoao: em dinheiro ou em titulos da divida publica;

b) seguro-garantia; ou

c) fianea bancaria.

4.4 Nos casos das modalidades "b“ ou "c" do item anterior, devera ser observado 0 disposto nos itens
seguintes:

4.4.1 A validade minima da garantia devera cobrir 3 (trés) meses, além do prazo pactuado para a vigéncia
contratual.
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4.4.2 A inadimpléncia da CONTRATADA quanto a execucao do contrato principal, que ocorrer dentro
do prazo dc vigéncia da apolice ou fianca e a expcctativa c/ou a reclamacao de dano por inadimpléncia
contratual deverao ser comunicadas pelo CONTRATANTE a Seguradora on banco fiador,
imediatamente apos o seu conhecimento, observando que o prazo limite para tal reclamacao sera a data
do final de vigéneia da apolice ou fianca.

4.4.3. Comprovada a inadimpléncia da CONTRATADA, em relacao as obrigacoes cobertas pela apolice
e/ou fianca, que foram objetos de comunicacao de expectativa de dano por inadimpléncia contratual
e/ou reclamacao, tornar-se-a exigivel a garantia do seguro ou fianca.

4.4.4. A modalidade de Seguro Garantia devera seguir as normas da Superintendéncia de Seguros
Privados — SUSEP, em especial a Circular SUSEP n° 477, de 30 de setembro 2013.

4.4.5. A apolice tera sua validade confirmada pelo scgurado por meio da consulta ao site
https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp

4.4.6. Na apolice mencionada deverao constar, no minimo, as seguintes informacoesz

a) O objeto a ser contratado, especificado no Edital;

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

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

d) Nome e numero do CNP1 da CONTRATADA (Tomador).

4.4.7. Na modalidadc de “Fianca Bancaria” devera ser emitida carta de fianca por instituicao financcira
idonea e devidamente autorizada a funcionar no Brasil, nos termos da legislaqao propria.

4.4.8. As cartas de fianca emitidas por consultorias empresariais, nao autorizadas pelo Banco Central,
nao servem para os fins do art. 56, §1", III, da lei n". 8.666/93.

4.5 A garantia prestada servira para o fiel cumprimento do contrato, respondendo, inclusive, pelas multas
eventualmente aplicadas, devendo a apolice dc seguro-garantia ou carta fianca fazer constar tal
responsabilidade. A

4.6 A garantia_ ou seu saldo, sera liberada apos a vigéncia do contrato e desde que integralmente
cumpridas todas as obrigacoes assumidas. Quando prcstada em dinheiro, sera atualizada
monetariamcntc.

4.7. Por ocasifio do reajuste dos preeos dos servicos, a CONTRATADA providenciara o reforeo da
garantia em valor proporcional ao percentual ocorrido.

4.8. No caso de a CONTRATADA nao recolher a garantia no prazo estipulado, podera ter os pagamentos
retidos ate a regularizacao da situacao, podendo inclusive ter o contrato rescindido.

CLAUSULA QUINTA - no PRAZO DE VIGFINCIA i_, 1
1
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5.1. O contrato tera vigéncia dc 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura, nao podendo ser prorrogado.

CLAUSULA SEXTA - no VALOR

6.1 O valor total do contrato é de RS l4.999,96 (quatorze mil, novecentos e noventa e nove reais e
noventa e seis centavos), a scr atendida a conta de dotacoes orcamentarias consignadas no orcamento
corrente — Lei Orcamentaria n° 6.060, de 29 de dezembro dc 2017.

CLAUSULA SFJTIMA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

7.1 A despesa corrcra a conta da seguintc Dotacao Orcamentaria:

Unidade Orcamentaria: 26.204

Programa dc Trabalho: 26.122.6001.8517.0076

Fonte: 100

Narureza da despesa: 33.90.39

7.2 O empenho inicial é de RS l4.999,96 (quatorze mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e
seis centavos), conforme Nota de Empenho n° 2018NE00768, emitida em 24/09/2018, sob o evento n°
400091, na modalidade 01-Ordinario.

CLAUSULA OITAVA — DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento sera feito, de acordo com as Normas de Execucao Orcamentaria, Financeira e Contabil
do Distrito Federal. em parcela (s), mediante a apresentacao de Nota Fiscal, liquidada até 5° quinto dia
util apos sua apresentacao, devidamente atestada pelo Executor do Contrato. '

8.2. Para efeito de pagamento a CONTRATADA devera comprovar sua regularidade por meio dos
seguintes documentos, em plena validade:

a) Certidao Negativa de Débitos Relativos as Contribuicoes Prevideneiarias e as de Terceiros, expedida
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, obsewando o disposto no art. 4° do decreto n° 6.106, dc
30.04.2007;

b) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, fornecido pela
Caixa Economica Federal;

c) Certidao de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal;

d) Ccrtidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme Lei n°. 12.440, de 07 dejulho de 201 1,

Art. 642-A. .

8.3. O CNPJ constante da Nota Fiscal devera ser o mesmo indicado na proposta.

8.4. As empresas coin sede ou domicilio no Distrito Federal com créditos de valores iguais ou superiores
a RS 5.000,00 (cinco mil reais) terao seus pagamentos fcitos exclusivamente mediante crédito em cont

1*’
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corrente, em nome do benificiario, junto ao Banco Regional de Brasilia — BRB, consoante art. 6° do
Decrcto n" 32.767/201 l.

8.5. Se a CONTRATADA for optante pelo Simples Nacional, essa condicao devera ser informada na
Nota Fiscal/Fatura, sob pena deter retido na fonte os tributos incidentes sobre a operacao, relaeionados
no art. 13 da Lei Complementar n° 123/2006.

8.6. Nenhum pagamento sera feito a CONTRATADA, caso o(s) fomecimento(s) seja(m) rejeitado(s)
pela fiscalizacao do contrato, devendo esse(s) scr(em) substituido(s) on eorrigido(s) pela
CONTRATADA de modo a obter a aprovacao da fiscalizacao, quando for o caso.

8.7. Havendo erro no documento dc cobranca, on outra circunstancia que impeca a liquidacao da
despesa. a mesma ficara pendente e o pagamento sustado até que a CONTRATADA providencie as
medidas saneadoras nccessarias, nao ocorrendo, neste caso, quaisquer onus por parte do
CONTRATANTE.

CLAUSULA NONA — DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

9.1. Cumprir e fazer cumprir, por intermédio da Coordcnaefio dc Logistica, os termos do Contrato,
observando-se, primordialmente, a legislacao afeta aos contratos administrativos; 6

9.2. Notificar a empresa fomecedora, por escrito, a ocorréncia de qualquer anormalidade observada
durante a opcracionalizacao do contrato;

9.3. Acompanhar o dcsempenho dos funcionarios da CONTRATADA durante o fornecimento dos
materiais, mantendo rigoroso controle sobre os mesmos;

9.4. Efetuar o pagamento 21 CONTRATADA de acordo com as Normas de Planejamento, Orcamcnto,
Financas, Patrimonio e Contabilidade do DF;

9.5. Informar a CONTRATADA quaisquer alteracoes de prepostos do orgao, no que tange a
opcracionalizacao contratual;

9.6. Atestar ou recusar as notas fiscais apresentadas pela CONTRATADA, apos verificacao da
conformidadc do material/sewico constante na nota com o efetivamente recebido e do preeo com o
estabelecido no contrato; '

9.7. Detcrminar a retificacao de dados por parte da CONTRATADA sempre que detectar
inconsisténcias, sem prejuizo das penalidades cabiveis, se for o caso;

9.8. Rejcitar, no todo ou em parte, os matcriais entregues em desacordo com as especificacoes contidas
no Termo de Referéncia on com as obrigacoes assumidas pela CONTRATADA;

9.9. Receber os materiais nas condicoes integrais deste Termo de Referéncia, observados os dispositivos
legais quanto ao RECEBIMENTO PROVISORIO e DEFINITIVO, estando 0 objeto em conformidade
com as condicocs e especificacoes técnicas;

Transportc Urbano Do Distrito Federal - DFTRANS
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9.10. Acompanhar e fiscalizar a execucao do Contrato, fazendo valer a efetividade das obrigacoes
assumidas pela CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

10.1. A CONTRATADA devera cstar em acordo com as seguintes normas: NBR—5419/2015 — Protccao
dc estruturas contra descargas atmosféricas; NBR-13571/1996 — Hastes de aterramento em aco cobreado
e acessorios e NR 35/2013 — Norma para Trabalho em altura;

10.2. Responsabilizar-se integralmente pela execucao dos servicos contratados, empenhando-se para
que os mesmos sejam realizados por mao de obra técnica qualificada, com esmero e perfeicao, em
conformidade com as disposicées deste Termo de Referéncia, bem como com as condicoes propostas e
aceitas na licitaeao, ja devendo estar inclusos no valor proposto todos os custos pertinentes 2'1 formacao
do preco, tais como material, mao de obra, equipamentos de segmranca (EPIS), transportes, impostos,
taxas, encargos sociais trabalhistas, frete e demais incidéncias;

10.3. A contratada nao podera, em hipotese nenhuma, iniciar os servicos contratados sem prévia
emissao, pela contratante (FISCALIZACAO) da correspondente Ordem de Sen/ico;

10.4. Transportar seus funcionarios, ferramentas e equipamentos, para o local de servico;

10.5. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, as pecas utilizadas,
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da execucao ou vicios de fabricacao;

10.6. Notificar a CONTRATANTE, cm qualquer momento, da existéncia do ocorréncias que venham
afetar a execucao dos servieos contratados;

10.7. Reparar, ou quando isto for impossivel, indenizar por danos materiais c/on pessoais, erros na
execueao dos servieos objeto do presente termo de referéncia, que sobrevenha em prejuizo da
CONTRATANTE ou de terceiros, sem quaisquer ("mus para a CONTRATANTE;

10.8. Responsabilizar-se por quaisquer danos que seus empregados causarem a Administracao;

10.9. Responsabilizar-se por qualquer atendimento médico, acidente ou mal subito que venha ocorrer
com seus empregados;

10.10. Assumir todas e quaisquer reclamacoes e arear com os onus decorrentes das aeoes judiciais, por
prejuizos havidos e originados da execucao do contrato, e que sejam ajuizados contra a
CONTRATANTE por terceiros;

10.11. Manter devidamente limpos os locals onde se realizarem os scrvicos;

10.12. Utilizar material de limpcza proprio, nao podendo utilizar materiais de limpeza da
CONTRATANTE ou de suas demais terceirizadas, a nao ser que a Administracao, em carater de
excepcionalidade, o permita; '

/I

1
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10.13. Refazer todo e qualquer servioo n50 aprovado pela CONTRATANTE, sem qualquer onus
adicional;

10.14. Substituir imediatamente qualquer empregado responsével pela cxccuqfio dos scrvigzos quc causar
embaraqo £1 boa cxccugao do contrato ou por recomendaoao da fiscalizagfio;

10.15. Exccutar e entrcgar os serviqzos objeto deste lnstrumento, no prazo maximo dc 30 (trinta) dias
corridos a partir do recebimento da Ordem de Servioo; 1

10.16. Responsabilizar-se por todas as despesas inerentes 2'1 contratacpéio, provenientes da realizaqfio dos
serviqos dc troca dc dispositivos, recarga, tests hidrostatico, transporte dos extintores e outras, sem custo
adicional para 0 Contratantc;

10.17. Cumprir a legislaofio e as normas relativas :1 Seguranga e Medicina do Trabalho, diligenciando
para que seus profissionais trabalhem com Equipamento de Protegtao Individual (EP1), ficando a cargo
da CONTRATADA e as suas expcnsas o fornecimento desses equipamentos, podendo a
CONTRATANTE paralisar os servigos enquanto tais empregados n50 es verem devidamente
protegidos, ficando 0 énus da paralisagéo por conta da CONTRATADA;

10.18. A CONTRATADA respondera pessoal, direta e exclusivamente pelas reparaqoes decorrentes dc
acidentes dc trabalho na execuqao dos serviqos contratados e por danos pessoais ou materiais causados
21 CONTRATANTE ou a terceiros, mesmo que ocorridos na via piiblica, decorrentes da execugzfio dos
sen/igos; V

10.19. N50 transferir a outrem, no todo ou em pane, a execugao do contrato, sob pena de rescisao
contratual;

10.20. Responder e arear, cm relagfio aos scus funcionarios e/ou contratados, por todos os encargos
previdenciarios c obrigaooes sociais previstos na legislaqfio social e trabalhista em vigor, transporte,
seguros do qualquer natureza, perdas eventuais, despesas administrativas, tributos e demais encargos
neccssarios a venda dos equipamentos. Sua inadimpléncia n50 transferira a responsabilidadc por scu
pagamento a Autarquia, nem podera onerar 0 objeto desta contrata<;5o, razfio pela qual a Contratada
rcnuncia cxpressamcnte a qualquer vinculo dc solidaricdade com 0 DFTRANS;

10.21. Providenciar. por sua conta e responsabilidadc, todos os registros e licenoas exigidos por lei ou
atos dos Orgies Federais, Estaduais e Municipais competentes, para a execuqio dos servigzos;

10.22. A empresa dcverzi possuir e manter em seus quadros durante a cxecugao do contrato. um
profissional de nivel técnico ou superior, aqui denominado Responsével Técnico, que sera responsavel
pelas suas atividades técnicas. Seréo considerados profissionais habilitados para 0 cxercicio dessas
funooes os seguintcs profissionais (conforms resolugzfio do CONFEA — DN 070 dc 26 de outubro dc
2001): engenheiro eletricista, engenheiro dc computagzao, engenheiro mecénico-eletricista, engenheiro
dc produqéo — modalidadc eletricista, engcnheiro dc operagfio — modalidade cletricista e tccnologo na
area de engenharia elétrica, comprovadamente registrados em seus respectivos Conselhos Regionais. A
comprovaqiio da vinculagao do profissional com a empresa dar—se—2'1 mediante a apresentaofio, no
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minimo, de contrato de prestacao de servicos. regido pela legislacao civil comum, com prazo minimo
dc duracao dcterrninado, dc modo a garantir a permanéncia do profissional durante a execucao dos
servicos, admitida a sua substituicao por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela Administracao;

10.23. A empresa fica obrigada a manter todas as condicoes de liabilitagzao e qualificaeio exigidas na
licitacéio. durante a cxecucio contratual.

10.24. Aprescntar fatura referentc aos materiais fomecidos, dentro de seu prazo de validade,
devidamente acompanhada das certidoes negativas de débitos exigidas em lei.

10.25. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento), do valor
inicialmentc contratado, nos termos do art. 65, §1° da Lei n° 8666/ 1993.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA ALTERACAO CONTRATUAL

1 1.1. Toda e qualquer alteracao devcra ser processada mediante a celebracfio de Termo Aditivo, com
amparo no art. 65 da Lei n" 8.666/93, vedada a modificaeao do objeto.

11.2. A alteracao dc valor contratual, decorrente do reajuste de preeo, compcnsacao ou penalizacao
financeira, prevista no Contrato, bem como 0 empenho de dotacoes orcamentarias, suplementares, até o
limite do respectivo valor, dispensa a celebracao de aditamento.

1 1.3. O contrato podera ser aditivado em até 25%. conforme Art. 65, §1° da Lei n° 8.666, de 1993.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FISCALIZACAO A

12.1. A DFTRANS designara servidor responsével pela fiscalizacfio, ao qual competira acompanhar,
controlar e avaliar a cxecucao dos servicos, bem como dirimir as duvidas que surgirem no scu curso, de
tudo dando ciéncia £1 administragao superior, nos termos do art. 67, da Lei n“. 8.666/93.

12.2. A fiscalizacao realizada pela DFTRANS nfio exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade na prestacfio dos servicos e.
na ocorréncia desta, nfio implica em corresponsabilidade desta, cm conformidade com o disposto no art.
70. da Lei n“. 8.666/93.

12.3. A CONTRATADA devera manter preposto, aceito pelo CONTRATANTE, durante o periodo de
vigéncia do Conlrato, para representa-la sempre que for nccessario.

12.4. As decisocs e providéncias que ultrapassarem a competéncia do Executor do Contrato devcrfio ser
autorizadas pcla autoridade competente da Autarquia em tempo habil para a adocao das medidas
convenientes.

12.5. O fornecimento rejeitado, seja devido ao uso de materiais e insumos, seja porter sido considerado
de ma qualidade, nfio sera pago pelo CONTRATANTE, arcando a CONTRATADA com os onus
decorrentes do fato. ,

I7.- \
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

13.1 Caso a contratada nio cumpra integralmente ou em parte as obrigacoes contratuais assumidas,
garantida prévia c ampla defesa, cstara sujeita as sancoes previstas no Decreto n° 26.851 de 30 dc rnaio
de 2006 e suas alteracoes, c subsidiariamente, as previstas na Lei Federal n° 8.666/93 c 10.520/2002.

13.2. Aquele que, convocado dentro do prazo dc validade de sua proposta, nao aceitar a nota de
empenho, nao assinar 0 contrato, apresentar documentacfio falsa, ensejar o retardamento da execucao de
seu objeto, nao mantivcr a proposta, falhar ou fraudar na execucao do contrato, comportar-se de modo
inidoneo, fizer declaracao falsa ou cometcr fraude fiscal, garantido 0 direito a ampla defesa, ficara
impedido de licitar e de contratar com o Distrito Federal pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejulzo
das multas previstas em edital c no contrato e das demais cominacocs legais.

13.3 O CONTRATANTE podera utilizar-se da sancfio de adverténcia, prevista no art. 87, I, da Lei n.°
8.666/1993, aplicada ao pregiio subsidiariamente.

13.4. As sancoes de adverténcia e de impedimento de licitar e contratar com o Distrito Federal poderao
ser aplicadas a CONTRATADA, juntamente com a multa administrativa.

ocoRRi3:Nc1A 1 MULTA
Atraso na entrega

Ate 30 dias 1 0,33% do contrato por dia de atraso

1 Acima de 30 dias ~ 0,66% do contrato por dia de atraso

13.5. Para aplicacfio das sancoes administrativas, a Administracao Publica devera garantir a ampla
dcfesa e o contraditorio. As multas serao tratadas conforme a tabela abaixo:

cLAusuLA DECIMA QUARTA - no viNcuLo EMPREGATiCIO
14.1. Os profissionais e prepostos da CONTRATADA nio terao qualquer vinculo empregaticio com 0
CONTRATANTE, correndo por conta exclusiva da primeira, todas as obrigacocs decorrentes da
legislaeao trabalhista, previdenci-aria. infonunista do trabalho, fiscal e comercial, as quais se obriga a
saldar na epoca dcvida, conforme disposto no Paragrafo 1“, art. 71, da Lei Federal n°. 8.666/93.

CLAUSULA DE(:1MA QUINTA - DA REsc1sAo

15.1 A inexecucao total ou parcial, deste Contrato, enseja a sua rescisao, conforme hipoteses
expressamente previstas no art. 77 e 78 da Lei n° 8.666/93, garantida a prévia defesa.

15.2 A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida dc autorizacao escrita e fundamentada
da autoridade competente.

CLAUSULA D|I:ciMA SEXTA - REAJUSTE

16.1 O valor do objeto deste contrato é fixo e irreajustéivel.
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CLAUSULA DECIMA sETnvrA - Dos CRITERIOS SOCIOAMBIENTAIS
17.1. Existe o dever da Administracao Publica de levar em conta os aspectos socioambientais para
rcalizacao de conipra publica sustentavel, de modo a valorizar os custos efetivos que considercm
condicoes de longo prazo, buscando gerar beneficios £1 sociedade e economia, além de reduzir os danos
ao ambiente natural, conforme os preceitos do artigo 3° da Lei n" 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e Lei
Distrital n.“ 4.770/2012 de 22 dc fevereiro de 2012.

17.2. Conformc o Art. 7° as espccificacoes e as demais cxigéncias para aquisicao de bens, observado o
disposto no an. 12 da Lei federal n“ 8.666, dc 1993, devem levar em consideracao especialmente os bens
que, no todo ou em parte:

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

11- oferecam menor impacto ambiental cm relacao aos seus similarcs;

111 — nao contenham substancias perigosas acima dos padroes tecnicamentc rccomendados por
organismos nacionais ou internacionais;

1V — cstejam acondicionados em embalagem adequada, fcita com a utilizacao de material reciclavel,
com 0 menor volume possivel;

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

V1 — sejam potencialmente menos agressivos ao meio ambiente ou que, em sua producfio, signifiquem
cconomia no consumo de recursos naturals; ,

VII — possuam certificado emitido pelos orgaos ambientais;

V111 — possuam certificaeao de procedéncia de produtos.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DOS CASOS OMISSOS

18.1. Os casos omissos serao analisados pelos representantes legals das partes, com o intuito de
solucionar o impasse, sem que liaja prej uizo para nenhuma delas, tendo por base o que dispoem a Lei n°
8.666/93, e demais legislacoes vigentes aplicaveis a espécie.

cLAusuLA DECIMA NONA DA vlNcuLA<;Ao

19.1 O teor do Edital e seus anexos, na modalidade de Pregao Eletronico n“ O2/2018, e a proposta da
CONTRATADA sao partes integrantes deste Contrato.

CLAUSULA vIcil:snviA - DA PUBLICACAO E DO REGISTRO

20.1 A eficacia do Contrato fica condicionada at publicacao resumida do instmmento pela
Administracao, na Iinprensa Oficial, até o quinto dia util do mes scguinte ao de sua assinatura, para
ocorrcr no prazo de vinte dias daquela data.
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CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO CUMPRIMENTO AO DECRETO DISTRITAL N”
34.031/2012

21.1. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria dc Combate a
Corrupcao, pelo telefone 0800-6449060. (Parecer n° 330/2014-PROCAD/PGDF). 1

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DO FORO

22.1. As partes contratantes elegem o foro de Brasilia, em privilégio a qualquer outro, para dirimir as
questoes oriundas deste CONTRATO.

22.2 E assim, por estarem justas e eontratadas, firmam o presente em 02 (duas) vias, de um so teor e
efeito, perante as testemunhas abaixo assinadas, que desde ja, consideram abonadas em juizo ou fora
dele, obrigando-se por si e seus sucessores a fazé-lo cumprir nos termos e condieoes estipulados.

Brasilia, 25 de setembro de 2018.

CONTRATANTE:

1*“ . ‘
MARCOE TADEU 15E ANDRADE
Diretor-Geral Y

CONTRATADA:

,1 .‘-1: . ,1 “A

(C)Uk.& ‘7.2  T}J(\§/K) k./ ;'
EDNA LAMAR DE OLIYEIRA LEONARDO
Socia-Gerente , .\ l \\ "‘~\
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