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CONTRATO N° 20/2018, NOS TERMOS no
PADRA0 N” 07/2002, A SER CELEBRADO
ENTRE 0 TRANSPORTE URBANO no
DISTRITO FEDERAL - DFTRANS E A
INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA
LTDA - ME.

Processo n° 00098-000096252018-23

cLAUsULA PRIMEIRA _ DAS PARTES

O DFTRANS - Transporte Urbano do Distrito Fedeial, Autarquia de Direito P\'1b1ico, integiante da
Administraeao lndireta do Governo do Distrito Federal, inscrito no CNPJ/MF n.° 05.764629/0001-21,
sediada no SA1N - Setor de Areas lsoladas Norte — Rodoferroviaria - Sobreloja - Ala Su1— Brasilia —
DF, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu Diretor-Geral, Sr.
MARCOS TADEU DE ANDRADE, brasilciro, auditor dc controle intemo, RG n° 1.355.771 SSP/DF,
CPF n° 599.061 .891-34, nomeado pelo Decreto de 23 de marqo de 2018, publicado no DODF n° 58, de
26/03/18, e <16 outro lado, a empresa INDUSTRIA DE AQUA MINERAL LBIA LTDA - ME, CNPJ:
05.655.158/0001-13, sediada em Faz. Agua Quente DF 001 KM 43 - Brasilia/DF, CEP: 72.500-400,
Telefone: (61) 3541-0725/9906-9930, correio eletrénico: gguaibia.pedido@hotmail.com, doravante
denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. EDUARDO BARROS DE QUEIROZ
RODRIGUES, brasileiro, solteiro, RG n° 3.462.454 SSP/DF, CPF 004.l73.376-20, na qualidade de
procurador legal, e em observancia as disposigfies da Lei n° 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto
Federal n” 5.450/2005, acolhido no Disnito Federal pelo Decreto n° 25.966/2005, Lei n° 8.666/1993,
Lei Complementar n° 123/2006, Lei Distrital n.° 2.340/1999, Decretos Distritaisz 26.851/2006,
36.520/2015 e 37.121/2016, bem como as demais normas pertinentes aplicaveis ao objeto, e suas
alteragoes, resolvem celebrar 0 presente Termo de Contrato clecorrente da Ata de Registro de Preoos n“
032/2018, do Pregfio Eletrénico n° 058/20 1 8- SCG/SEPLAG, mediante as clausulas e condiefies a seguir
enunciadas.

CLAUSULA SEGUNDA - no PROCEDIMENTO

2.1. O presents contrato obedece aos termos do Edital de Licitaeao dc Pregfio Eletrénico n° 058/2018 (doc.
SEI n° 10833774), da Autorizaoiio SRP n° 1429/2018 (doc. SE1 n° 12822168) e da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA TERCEIRA - DO OBJETO

3.1. Aquisigzio dc M unidades de Agua Potével de Mesa, Gaseificagaoz sem gas, Composieao Quimica:
composiefio nom1a1 provenientes de fontes naturais ou de fontes artificialmente captadas que precncham tao
somente as condi<;6es de potabilidade para regifio, em niveis aceitaveis pelo Ministério da Safide,
Embalagem: garraféo, Unidade de Fomecimento: garrafiio de 20 litros.
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3.2. O valor unitario do material é de RS 6,90 (seis reais e noventa centavos), conforme especificaeoes da
Ata de Registro de Preqos n° 032/2018.

3.3. Este Tenno de Contrato vincula-se ao Edital do Pregao, identificado no preimbulo e a proposta
vencedora.

CLAUSULA QUARTA - DA ENTREGA DO MATERIAL

4.1. A entrega do objeto processar-se-2'1 de forma parcelada, conforme especificaqzao contida no Edital de
Licitaeio de Pregao Elelrfmico n° 058/2018, facultada sua prorrogaeio nas hipoteses previstas no § 1°, art.
57 da Lei n.“ 8.666/93, devidamente justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade
competente para celebrar o Contrato.

4.2. O material devera ser entregue no prazo maximo de 05 (cinco) dias 1'1teis contados a partir da
retirada/recebimento da respectiva Nota de Empenho ou do Pedido de Fornecimento, em dia de expediente
do orgao solicitante, em seu horario de funcionamento de 08:00 as l6:00h, de segunda a sexta-feira, mediante
prévio agendamento pelo Executor Contratual, nos locais especificados no Anexo 1.

4.2.1. As entregas serfio feitas 02 (duas) vezes por semana, em consonancia com programagio logistica da
Contratada a ser fomecida ao executor do contrato, nas unidades da UCBA, Terminais Rodoviarios, Esta<;6es
do BRT e postos da Geréncia de Relaefies Comunitarias.

4.2.2. Quaisquer alteraeoes, readequaqoes e atualizagfies das informaefies necessérias ao controle e
distribuiqfio dos galoes de agua mineral deverfio ser comunicadas pela contratada ao executor do contrato.

4.2.3. Sela recebido o material:

1 - PROVISORIAMENTE, mediante termo circunstanciado para efeito de posterior verificaoao da
conforrnidade do material com a especificaefio;

II — DEFINITIVAMENTE, mediante termo circunstanciado, apos verificar que o material entregue possui
todas as caracteristicas consignadas neste edital, no que tange a quantidade solicitada e qualidade do produto
especificada no Edital.

4.3. A AGUA POTAVEL DE MESA sem gas devera ser fomecida aos orgies solicitantes em ganafao
retomavel de 20 litros, de propriedade da empresa contratada, EM REGIME DE COMODATO, cedidos nas
quantidades necessarias para o abastecirnento para cada orgio, conforme as programaoées de recebimento,
para uso durante a vigéncia do contrato.

4.4. A embalagem dos produtos devera ser original do fabricante, atoxica, limpa e integra, ou seja, sem
rasgos, sem amassados, sem trincas ou outras imperfeieoes.

4.5. Os GARRAFOES retomaveis de AGUA POTAVEL DE MESA deverao ter, com no minimo 80% dc
sua vida irtil, na data da entrega do produto.
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4.6. N50 seriio aceitos garrafdes que apresentem vazamentos pelos gargalos quando na posieao horizontal,
bem como amassados, ananhados, opacos e outros com defeitos que prejudiquem a qualidade e a visibilidade
da agua a ser fornecida.

4.7. Os garrafiaes deverio ser fabricados com resinas virgens, tipo Policarbonato, PET on similar, nio
reciclado, munidos de lacre de inviolabilidade intacto, atoxicos e inodoros, contendo rotulo de classificaeao
da agua, a marca, a procedéncia e a validade de acordo com as Portarias n° 387/2008 e respectivas alteraeoes,
do Departamento Nacional De Produeao Mineral DNPM.

4.8. Na rotulagem devera constar 0 nome e composieao do produto, data de fabricaefio, n° do CNPJ, nome e
endereeo do fabricante, condieoes de annazenamento e quantidade.

4.9. Ainda em conformidade com as mencionadas Portarias, as embalagens retornaveis possuem prazo de
validade de 3 anos, sendo que aquelas com prazo expirado e sem certificaeio serfio rejeitadas.

4.10. O veiculo de transporte de alimentos deve estar sempre limpo para gar-antir a integridade e qualidade
do produto; ser tipo "bad" ou, no minimo, deve ser coberto com uma lona, apresentando carroceria fechada
e ainda:

4.10.1. Ter compartimento de carga limpo, sem odores e pontas (lascas e pregos) que possam comprometer
a integridade das embalagens;

4.10.2. O piso da carroceria deve estar isento de frestas e buracos para evitar a passagem de umidade e poeira;

4.10.3. Ser utilizado exclusivamente para 0 transporte de alimentos, ou seja, niio sera perrnitido 0 transporte
simultaneo de pessoas, animals, materiais de limpeza, cargas toxicas, gas de cozinha e outros produtos de
qualquer natureza.

4.11. Os materiais que forem entregues em desacordo com 0 especificado deverio ser substituidos pela
eonlratada em até 02 (dois) dias e o seu descumprimento podera acarretar saneoes conforme previsto na
legislaeao vigente.

4.12. Caso apos o recebimento provisorio constatar-se que os materiais possuem vicios aparentes ou
redibitérios ou estao em desacordo com as especificaefies ou a proposta, serao interrompidos os prazos de
recebimento e suspenso 0 pagamento, até que sanado 0 problema.

4.13. O recebimento provisorio ou definitivo nao exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranea do
servieo e/on bem, nem a ético-profissional pela perfeita execueio do contrato, dentro dos limites
estabelecidos pela lei ou por este instrumento.

4.14. Os garraffies de propriedade da empresa contratada deverfio ser devolvidos no prazo maximo de 30
(trinta) dias apos 0 ténnino do contrato.

CLAUSULA QUINTA - D0 VALOR

5.1. O valor total do contrato é de R$ 39.806,l0 (trinta e nove mil, oitocentos e seis reais e dez centavos),
devendo a importancia de R$ 14.490,00 (quatorze mil, quatrocentos e noventa reais) ser atendida a conta de
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dotacfies orcamentarias consignadas no orcamento con'ente — Lei Orcamentaria n° 6.060, de 29 de dezembro
de 2017, enquanto a parcela remanescente sera custeada a conta de dotaeées a serem alocadas no(s)
orc;amento(s) seguinte(s).

CLASULA SEXTA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

6.1. A despesa correra a conta da seguinte Dotacao Oneamentaria:

Unidade Oreamentaria: 26.204

Programa de Trabalho: 26.l22.6001.8517.0076

Fonte: 100

Natureza da despesa: 33.90.30

6.2 O empenho inicial é de R$ l4.490,00 (quatorze mil, quatrocentos e noventa reais), conforme Nota de
Empenho n° 20l8NE00889, emitida em 16/10/2018, sob o evento n“ 400091, na modalidade 02-Estimativo.

CLAUSULA SETIMA - D0 PAGAMENTO

7.1. O pagamento sera feito, de acordo com as Normas de Execucéio Orcarnentaria, Financeira e Contabil do
Distlito Federal, em parcela (s), mediante a apresentacfio de Nota Fiscal, liquidada até 30 (trinta) dias de sua
apresentaeao, devidamente atestada pelo Executor do Contrato.

7.2. 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 Contribuieoes Previdenciarias e as de Terceiros, expedida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (Anexo X1 da Portaria Conjunta PGFN/RFB n“ 3, de 2.5.2007),
observado 0 disposto no art. 4° do Decreto n° 6.106, de 30.4.2007;

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

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

d) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme Lei n° 12.440, de 07 de julho de 2011, Art.
642-A.

7.3 Nenhum pagamento sera feito a CONTRATADA, caso o(s) fornecimento(s) seja(n:1) rejeitado(s) pela
fiscalizacio do contrato, devendo esse(s) ser(em) substituido(s) ou con'igido(s) pela CONTRATADA de
modo a obter a aprovacao da fiscalizaeao, quando for o caso.

7.4. Caso haja multa por inadimplemento contratual, sera adotado o seguinte procedimento:

1- A multa sera descontada no valor total do respective contrato; e
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H ~ Se o valor da multa for superior ao valor devido pela prestacao do servieo, respondera 0 contratado pela
diferenca a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administraeao, ou ainda,
quando for o caso, cobrada judicialmente.

7.5. Os pagamentos as empresas com sede ou domicilio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais
ou superiores a R$ 5 .000,00 (cinco mil reais) serfio feitos exclusivamente junto ao Banco dc Brasilia S/A —
BRB, em nome do beneficiario, mediante crédito em conta corrente. Para tanto deverao apresentar o nirmero
da conta corrente e agéncia onde deseja receber seus créditos, de acordo com o Decreto n." 32.767 de
17/02/2011, publicado no DODF n° 35, pag.3, de 18/02/2011 alterado pelo Decreto de n° 36.135/2015 de
12/12/2014.

CLAUSULA OITAVA _ DA VIGENCIA

8.1. O contrato deoorrente da Ata de Regislro de Preoos teré vigéncia de ate 12 (doze) meses, contados da sua
assinatura. (Parecer n.° 16/2015-PRCON/PGDF).

CLAUSULA NONA - DA GARANTIA

9.1. Por ocasiio da celebracao do contrato, sera exigida da contratada a prestaciio de uma das seguintes
garantias:

a) caucaoz em dinheiro ou em titulos da divida piiblica;

b) seguro-garantia; ou

c) fianca bancaria.

9.2 Cabera a CONTRATADA optar uma das modalidades de garantia acima, no valor de RS 796,12
(setecentos e noventa e seis reais e doze centavos), correspondente ao percentual de 2% (dois por cento) do
valor do contrato (Lei n° 8.666/93, art. 56, § 2°).

9.3 A fianca bancaria formalizar-se-a através dc carta fianca fomecida por instiluicao financeira que, por si
ou pelos acionistas detentores de seu controle, nao participem do capital on da direciio da licitante vencedora,
sendo indispensavel expressa renfincia, pelo fiador, aos beneficios do artigo 827, do Codigo Civil de 2002.

9.4. Toda e qualquer garantia prestada pela CONTRATADA:

a) somente podera ser levantada apos a extincao do contrato, e quando em dinheiro, atualizada
monetariamente;

b) podera, a critério da Administracao do Distrito Federal, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou
cobrir o inadimplernento de obrigaefies contratuais, sem prejuizo da indenizaeao eventualmente cabivel.
Nesta hipotese, no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos apos o recebimento da notificaoao
regularmente expedida, a garantia devera ser reconstituida;

c) ficara retida no caso de rescisao contratual, até definitiva solucfio das pendéncias administrativas ou
judiciais.
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9.5. Sem prejuizo das sancoes previstas na lei e no Edital, a nfio prestacfio da garantia exigida sera considerada
recusa injustificada em assinar o Contrato, implicando na imediata anulacao da NE (Nota de Empenho)
ernitida.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

10.1. Nomear Comissao, Executor e suplente do Contrato, quando necessario, dos quais serao incumbidos as
atribuicoes contidas nas normas de execucao orcamentaria e financeira vigente, e Lei de Licitacoes n°
8.666/ 1993.

10.2. Efetuar o pagamento das faturas apresentadas pela conlratada, conforme cronograma de desembolso,
de acordo com as Normas de Planejamento, Orcamento, Financas, Patriménio e Contabilidade do Distrito
Federal, apos o atesto e aprovacio das aquisieoes.

10.3. Permitir o livre acesso dos empregados da Contratada as suas instalaeoes, para entrega dos materials
deste instrumento.

10.4. Promover através do executor do contrato ou responsavel, o acompanhamento da entrega dos materiais
de acordo com as especificacfies e condicoes estabelecidas no Edital, Contrato e Nota de Empenho.

CLAUSULA DECHVIA PRIMEIRA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

1 1.1. Entregar os materiais dc acordo com as especificacfies e condicfies estabelecidas no Edital.

11.2. Arcar com todos os custos necessaries para o fomecimento dos materiais, incluindo despesas dos
lributos, encargos trabalhistas e previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, deslocamento de pessoal e
quaisquer outros que incidam ou venham a incidir.

11.3. Comunicar imediatamente a Subsecretaria de Compras Govemamentais, da Secretaria de Estado,
Planejamento, Orcamento e Gestio do Distrito Federal - SEC/SEPLAG, bem como ao Contratante qualquer
alteracao ocorrida no endereoo, conta bancaria, e-mail ou telefone, indicado na respectiva proposta de precos,
como também, outras informacfies julgadas necessarias para 0 recebimento de correspondéncias
encaminhadas pelos diversos orgaos integrantes da centralizacio de compras do Distrito Federal.

11.4. Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente a Administraeao ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucio do contrato, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
a fiscalizacio ou o acompanhamento empreendido pelo Contratante.

11.5. Manter, durante a execucao do contrato, todas as condicfies de habilitacfio e qualificacio exigidas no
ato convocatorio e em compatibilidade com as obrigacfies assumidas.

11.6. Comunicar por escrito eventual atraso, apresentando justificativas que serao objeto de apreciacao pela
Conlratante.

11.7. Atender, no prazo fixado, todas as solicitacoes do Fiscal do Contrato.
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11.8. Aceitar, nas mesmas condicfies contratuais, acréscimos ou supress6es que se fizerem necessarias, em
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial contratado, facultada a supressao além desse limite,
mediante acordo entre as partes.

1 1.9. Responsabilizar-se iinica e exclusivamente, pelo pagamento de todos os encargos e demais despesas,
diretas ou indiretas, decorrentes da execucao do objeto do presente instrumento, tais como irnpostos, taxas,
contribuicoes fiscais, previdenciarias, trabalhistas, fundiarias; enfim, por todas as obrigacoes e
responsabilidades, sem qualquer onus a Contratante.

11.10. Garantir a qualidade dos itens, devendo substituir as suas expensas, no todo ou em pane, o objeto
connatado em que for constatado defeito ou ma qualidade resultante do transporte inadequado, quando da
entrega.

1 1.1 1. Respeitar os termos estipulados no Decreto n° 38.365, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal
n° 143, de 27 de julho de 2017, que regulamenta a Lei n° 5.449, de 12 de janeiro de 2015, 0 qual proibe
conteildo discriminatorio contra mulher.

11.12. A contratada fica obrigada a comprovar a implantaeao do Programa de Integridade, no prazo de 180
(cento e oitenta) dias a contar da assinatura do contrato, nos termos do art. 5° da Lei n° 6.112/2018.

CLAUSULA DEc1MA SEGUNDA - DA ALTERACAO CONTRATUAL

12.1 . Toda e qualquer alteracao devera ser processada mediante a celebracao de Termo Aditivo, com amparo
no art. 65 da Lei n° 8.666/93, vedada a modificacao do objeto.

12.2 A alteracao de valor contratual, decorrente do reajuste de preco, compensacao ou penalizacao financeira,
prevista no Contrato, bem como o empenho de dotacfies orcamentarias, suplementares, até 0 limite do
respectivo valor, dispensa a celebracao de aditamento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

13.1. Pela inexecucao total ou parcial das obrigaeoes assumidas, assim como pela recusa injustificada em
retirar a nota de empenho ou assinar 0 contrato, garantida a prévia defesa, a empresa vencedora ficaia sujeita
as san<;6es previstas no art. 87 da Lei n° 8.666/93 e multas previstas no Decreto Distrital n° 26.851/2006 e
suas alteracoes, nos percentuais descritos a seguir:

I - 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execucao de servicos,
calculado sobre 0 montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove
inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

ll - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execucao de
servicos, calculado, desde 0 primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas
em atraso, em carater excepcional, e a critério do orgio contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta)
dias, nao podendo ultrapassar 0 valor previsto para o inadimplemento completo da obrigacao contratada;

III - 5% (cinco por cento) sobre 0 valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo de
entrega, sem prejuizo da aplicacao do disposto nos incisos 1 e 11 deste subitem;

Transporte Urbano Do Distrito Federal - DFTRANS
SAIN - Setor de Areas Isoladas Norte — Terminal Fcrroviario de Brasilia — Sobteloja - Ala Sul /

CEP: 70.631-900 — BraslliafDF
Fone (61) 3043-0409 Fax 3043-0403



l'RANs GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL

,','§",,‘;", §‘,1§‘,'Q' ,'5'§,'§},§‘f COORDENACAO DE LICTTACOES E CONTRATOS

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o connato ou retirar
0 instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Adminisrracao, recusa parcial ou total na
entrega do material, recusa na conclusao do servico, ou rescisao do con1rato/ nota de empenho, calculado
sobre a parte inadimplente; e

V- até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de qualquer
clausula do contrato, exceto prazo de entrega.

13.2. A CONTRATADA podera ser aplicada suspensao temporaria para participar de licitacao e
impedimento de contratar com a Adminisnacao pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

13.3. Podera ainda, ser declarada inidénea para licitar ou contratar com a Administracao, quando a empresa,
sem justa causa, deixar de cumprir as obrigacfies assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida dc
ma-fé. A declaracao de inidoneidade tera efeito enquanto perdurarem os rnotivos determinantes da punicao
ou até que seja promovida a reabilitacao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administracao pelos prejuizos resultantes e apos
decorrido o prazo da sancao aplicada com base no subitem anterior.

13.4. As multas aplicadas deverao ser recolhidas diretamente a conta corrente da CONTRATANTE, no prazo
de quinze dias corridos, contados da publicacao do ato de punicio. N50 ocorrendo o pagamento, a
CONTRATANTE promovera, mediante prévio procedimento administrativo, desconto nos pagamentos
eventualrnente devidos a CONTRATADA, ou da garantia oferecida. Fica ressalvado o direito da
CONTRATANTE de exigir o valor judicialmente, nos tennos dos §§ 2° e 3° do art. 86 da Lei n° 8.666/93,
caso venha a ser necessario.

13.5. Em qualquer caso, a CONTRATADA sera notificada para apresentaeao de defesa prévia, no prazo de
05 (cinco) dias ilteis, contados da notificacao.

13.6. O descumprimento das obrigacfies trabalhistas ou a nao manutencao das condicoes de habilitacao pelas
CONTRATADAS devera dar ensejo a rescisao conlratual, sem prejuizo das demais sancoes;

13.7. As penalidades previstas neste termo de referéncia sao independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis, inclusive aquelas previstas no Codigo
de Defesa do Consumidor — Lei n° 8.078/1990.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISAO
14.1. O Conrrato podera ser rescindido arnigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no
processo da licitacao, desde que haja conveniéncia para a Administracao, nos termos do Art. 79, 11, da Lei
n.° 8.666/93, mediante manifestacao escrita de uma das partes, com antecedéncia minima de 60 (sessenta)
dias, sem interrupeao do curso normal da execucao do Cont-rato.

14.2. E inexistente qualquer possibilidade de nansferéncia ao Distrito Federal de responsabilidade por
encargos trabalhistas, fiscais, comerciais e/ou previdenciarios porventura inadimplidos pela empresa
contratada, bem como a inexisténcia de formacao dc vinculo emprega cio entre os empregados desta e a
Administracao, nos termos do art. 71, § 1° da Lei n° 8.666/93. (Parecer 016/2015 PRCON/PGDF).
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14.3. Ocorrendo a rescisio ensejada pela inexecueao total ou parcial do contrato, conforme art. 77 da Lei
8.666/1993 a Adnrinisnaeao Publica podera investir-se na posse de hens, alienar coisas, prornover
contratacoes para conclusao ou aperfeicoamento de obras e servicos.

CLAUSULA DEcrMA QUTNTA - DA REscrsAo

15.1. O Contrato podera ser rescindido por ato rmilateral da Administracao, reduzido a termo no respectivo
processo, na forma prevista no contrato, observado o disposto nos arts. 78, 79 e 80 da Lei n° 8.666/93,
sujeitando-se a Contratada as consequéncias determinadas pelo art. 80 desse diploma legal, sem prejuizo das
demais sancfies cabiveis.

CLAUSULA DEc1MA SEXTA - Dos DEDrTos PARA COM A FAZENDA Pt'1BL1cA

16.1. Os débitos da CONTRATADA para com a CONTRATANTE, decorrentes ou nao do ajuste, serao
inscritos em Divida Ativa e cobrados mediante execucao na forma da legislacao pertinente, podendo, quando
for o caso, ensejar a rescisao unilateral do Contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA FISCALIZACAO

17.1. A DFTRANS designara servidor responsavel pela fiscalizacao, ao qual competira acompanhar,
controlar e avaliar a execucao dos servicos, bem como dirimir as dirvidas que surgirem no seu curso, de tudo
dando ciéncia a administracao superior, nos termos do art. 67, da Lei n°. 8.666/93.

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

17.3. As decisiies e providéncias que ultrapassarern a competéncia do Executor do Contrato deverao ser
autorizadas pela autoridade competente da Autarquia em tempo habil para a adocao das medidas
convenientes.

CLAUSULA DECIMA OITAVA-DA PUBLICACAO E Do REGISTRO
18.1. A eficacia do Contrato fica condicionada a publicacao resurnida do instmmento pela Adminisnacao, na
lmprensa Oficial, até 0 quinto dia fitil do mes seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias
daquela data.

18.2. Os contraros e seus aditamentos serao lavrados nas reparticfies interessadas, as quais manterao arquivo
cronologioo dos seus autografos e regisno sistematico do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre
imoveis, que se formalizam por instrumento lavrado em cartorio de notas, de tudo juntando-se copia ao processo
que lhe deu origem, nos termos do art 60, caput, da Lei 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA NONA — DO CUMPRIMENTO AO DECRETO DISTRITAL N" 34.031/2012 e
5.448/2015

19.1. 1-lavendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupcao,
pelo telefone 0800-6449060. (Parecer n° 330/2014-PROCAD/PGDF).
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19.2. Nos termos da Lei Dislrital n° 5.448, de 12 de janeiro de 2015, é estritamente proibido 0 uso ou emprego de
conteildo discriminatorio, relativo as hipotmes previstas no art. 1° do mencionado diploma legal, podendo sua
utiliza<;5o enscjar a rescisio do conlmto c aplicaqfio dc multa, sem prejuizo dc outms sanqoes cabiveis.

CLAUSULA VIGESIMA - no FOR0

20.1. As partes conlratantes elegem 0 foro de Brasilia, em privilégio a qualquer outro, para dirimir as questoes
oriundas deste CONTRATO.

20.2. E assim, por estarcmjustas c contratadas, firmam o presente em O2 (d11as) vias, dc um so teor e efeito, perante
as tcstcmunhas abaixo assinadas, que desde jé, oonsidcram abonadas cm juizo on fora dcle, obrigando-se por si e
seus sucessores a fazé-Io cumprir nos termos e oondiofies eslipulados.

Brasilia, 07 de novembro de 2018.

CONTRATANTE

/L,
MARCOS TADEU ANDRADE
Diretor-Geral ;/

CONTRATADA
~—~, 5/1»)

X // / // _ " J, //V/V _ %
* / , . ,< 2;»/ /,/i~" ,/' /' ‘l /2'“ / ,/

/ / ,/ / .
e/ / /Q , I

“.‘\ Q\ \h\
EDUARDO BARROS\lDE QUEIROZ’liODRIGUES
Representante Legal
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ANEXO l
LOCAIS DE ENTREGA

Localidade Enderego

SEDE DFTRANS SAIN — ESTACAO RODOFERROVIARIA — SOBRELOJA
— ALA SUL — 70631-900

POSTO UCBA/GALERIA
DOS ESTADOS

SETOR COMERCIAL SUL, ESTACAO GALERIA DO
METRO - LOJAS OI A O7

POSTO UCBA/PLE
RODOVIARIA DO PLANO

PILOTo
ESTACAO CENTRAL DO METRO - SUBSOLO — LOJAS

01 E 02

POSTO
UCBA/RODOVIARIA Do

PLANO PILOTO
ESTACAO CENTRAL DO METRO - SUBSOLO — LOJAS

O8 A 10

POSTO
UCBA/SOBRADINHO

QD CENTRAL - CONJUNTO L _ TERMINAL
RODOVIARIO - LOJA 09 —SOBRADlNHO 1

POSTO
UCBA/PLANALTINA

AREA ESPECIAL - Av. INPEPENDENCIA - SETOR DE
HOTEIS E DIVERSOES - PRoJEcAo “O”

POSTO UCBA/I12 SUL EsTA(;A0 DO METRO 112 SUL
POSTO

UCBA/TAGUATINGA
TERMINAL ROD0vIARIO DA L NORTE, LOJA 35,

TAGUATINGA NORTE
POSTO UCBA/PLE GAMA TERMINAL RODOYIARIO GAMA CENTRAL - SETOR

LESTE — AREA ESPECIAL - GAMA

GRC POSTO DA RQDDVIARIA D0 PLANO PILOT0
/PLATAFORMA TERREA NORTE

EsTA<;A0 BRT GAMA ESTACAO BRT GAIVIA
ESTACAO BRT SANTA

MARIA ESTAQAO BRT SANTA MARIA
ESTACAO BRT PARK

WAY EsTA(:Ao BRT PARK WAY
POSTO UCBA/NA HORA

CEILANDIA
SHOPPING POPULAR DA CEILANDIA — PISO

SUPERIOR — QNM I I - AREA ESPECIAL- CEILANDIA
SUL

POSTO UCBA/NA HORA
TAGUATINGA

QS 03 - LOTE 11,- LOJAS 04 A 08 - PISTAO SUL -
AGUAS CLARAS

POSTO UCBA/NA HORA
BRAZLANDIA AREA 04 - LOTE 03 - SETOR TRADICIONAL

TERMINAL GAMA LESTE SETOR LESTE — AREA ESPECIAL - GAMA
TERMINAL GAMA

CENTRAL SETOR CENTRAL — AREA ESPECIAL - GAMA

TERIVIINAL SANTA
MARIA 119

AVENIDA ALAGADOS AC Q I19 CON]. H LT. 01
SANTA MARIA

TERMINAL SANTA
MARIA 401

QUADRA AC 401 LOTE 04 AREA ESPECIAL SANTA
MARIA

TERMINAL ASA SUL AREA ESPECIAL TERMINAL LOTE 02 - ASA SUL
TERMINAL SAMAMBAIA

NORTE QR 433 S/N AREA ESPECIAL
TERMINAL SAMAMBAIA

SUL Q 327 AREA ESPECIAL
TERMINAL M NORTE

TAGUATINGA
AREA ESPECIAL 03 QUADRA QNM 42 -LOTES 3 A 7

TAGUATINGA
' Transports Urbano Do Distrito Fedwal - DFTRANS
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TERMINAL P NORTE
CEILANDIA

AREA ESPECIAL 01 — QUADRA QNP I9 — SETOR P
NORTE CEILANDIA

TERMINAL P SUL
CEILANDIA

AREA ESPECIAL 01 _ QUADRA QNP 21 - SETOR P
SUL CEILANDIA

TERMINAL QNR
CEILANDIA QNR EXPANSAO, FRENTE A CNR 01 CEILANDIA

TERMINAL SETOR O
CEILANDIA AREA ESPECIAL c QUADRA QNo 14

TERMINAL TAGUATINGA
NORTE AE TERMINAL L NORTE — BLOCO C

TERMINAL TAGUATINGA
SUL AE 09 QUADRA QSE 3 — SETOR D — TAGUATINGA

TERMINAL BRAZLANDIA
VEREDAS SETOR VEREDAS PRACA CENTRAL LOTE 01

TERMINAL BRAZLANDIA
CENTRAL AREA ESPECIAL SETOR NORTE VIA SN 2

TERMINAL RECANTO
DAS EMAS I

AREA ESPECIAL — QUADRA 311 — RECANTO DAS
EMAS

TERMINAL RECANTO
DAS EMAS II SUBCENTRO 400/600 - RECANTO DAS EMAS

TERMINAL RIACHO
FUNDO I QUADRA AC — 04 — LOTES 6 A 8 RIACHO FUNDO

TERMINAL RIACHO
FUNDO II

AREA ESPECIAL —- QUADRA QS I8 — RIACHO FUNDO

TERMINAL GUARA I
11

AREA ESPECIAL - QUADRA Ql 12
TERMINAL GUARA 11 AREA ESPECIAL 10 - LOTE B - GUARA H
TERMINAL NUCLEO

BANDEIRANTE 3“ AVENIDA, FRENTE A AREA ESPECIAL 7

TERMINAL CRUZEIRO
NOVO

SI-ICE SUL I003 — AREA ESPECIAL — CRUZEIRO
NOVO

TERMINAL_sA0
SEBASTIAO AREA ESPECIAL - EDF - 135 - sA0 SEBASTIAO

TERMINAL ITAPOA AREA ESPECIAL — TERMINAL DE ONIBUS URBANO
TERMINAL PARANOA AV. PARANOA - QUADRA 33 - LQTE 0l PARANOA

ASA NORTE SETOR TERMINAL NORTE — LOTE ‘J”
TERMINAL SOBRADINHO

CENTRO QUADRA CENTRAL - LOTE L

TERMINAL SOBRADINHO
II QUADRA AR 25 — CONJ. 01 — LOTE 02

TERMINAL
PLANALTINA

AREA ESPECIAL — AV. INDEPENDENCIA — SETOR DE
HOTEIS E DIVERSOES — PROJECAO “O”

RODOVIARIA DE
BRASILIA

POSTO DA RoDovIARIA Do PLANO PILOTO
/PLATAFORMA TERREA NORTE

METROPOLITANO
(TOURING)

TOURING CLUB (AO LADO DA RODOVIARIA DO
PLANO PILOTO)
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