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CONTRATO N° 22/2018, A SER CELEBRADO
ENTRE O TRANSPORTE URBANO DO
DISTRITO FEDERAL - DFTRANS E A
EMPRESA LS SERVICOS DE INFORMATICA E
ELETRDNICA LTDA, CUJO OBJETO
AQUISICAO IMPRESSORAS TERMICAS.

Processo n° 00098-00011207/2018-04

CLAUSULA PRIMEIRA — DAS PARTES

O DFTRANS - Transporte Urbano do Distrito Federal, Autarquia de Direito Pilblico, integrante da
Administraqao Indireta do Governo do Distrito Federal, inscrito no CNPJ/MF n.° 05.764629/0001-21,
sediada no SAIN - Setor de Areas Isoladas Norte — Rodoferroviaria — Sobreloja - Ala Sul — Brasilia —
DF, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu Diretor-Geral, Sr.
MARCOS TADEU DE ANDRADE, brasileiro, auditor de controle interno, RG n° 1.355.771 SSP/DF,
CPF n° 599.061 .891-34, nomeado pelo Decreto de 23 de mareo de 2018, publicado no DODF n° 58, de
26/03/18, e de outro lado, a empresa LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRDNICA LTDA-
EPP, CNPJ n° 10.793.8l2/0001-95, com sede em SAA, Quadra 01, n° I035, Parte D — Zona Industrial,
Brasilia/DF, telefone: (61) 3968-9898/ 3968-9855, e-mail: empenho@reaIinformatica.net.br, doravante
denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. WILLIAM GRIS, portador do RG n°
2.152.561 SSP/DF e CPF n° 989066.581-68, na qualidade de Procurador Legal, e em observancia as
disposigoes da Lei n°. 10.520/2002, Lei Complementar n° 147/2014 e subsidiariamente pela Lei n°.
8.666/1993, bem como pelas Leis Distritais n°. 4.611/201 1, 4.770/2012, pelos Decretos Distritais n°.
23.460/2002, 28.437/2007. 32.767/201 1, 35.592/2014 e 36.520/2015, Decreto Federal n°. 5.450/2005 e

demais legislagoes aplicaveis, e suas alteragoes, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, do
Pregao Eletronico n° 05/2018, mediante as clausulas e condigoes a seguir enunciadas.

CLAUSULA SEGUNDA — DO OBJETO

2.1. Aquisieao de impressoras térmicas para impressao de senhas, para nas Unidades de Atendimento
do Sistema de Bilhetagem Automatica (SBA/DFTRANS), conforme especificagoes e quantitativos
previstas no Edital do Pregao Eletronico n° 05/2018 e seus anexos.

2.2. Os quantitativos dos equipamentos estao descritos na tabela abaixo:

Item Descriefio Quan_tidade F Valor Unitsirio

Impressora térmica nao fiscal para emissfio dc senhas. _ ,_
04 20 R$ 591,65

Marca: Elgin I7 I
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CLAUSULA TERCEIRA - DAS ESPECIFICACOES TECNICAS
3.1. As especificaqées técnicas minimas dos equipamentos estao discriminadas no item 3 do Termo dc
Referéncia, que é parte integrante deste instrumento.

CLAUSULA QUARTA - DA GARANTIA TECNICA

4.1. As impressoras térmicas deverao ter garantia minima de 12 (doze) meses, a partir do recebimento
DEFINITIVO pela DFTRANS, podendo esta garantia ser estendida pela licitante, sem nenhum onus
adicional para a contratante.

4.2. Durante o periodo de garantia, a assisténcia técnica prestada e suas despesas serao dc
responsabilidade da CONTRATADA, incluindo reposigao de peqas e componentes, bem como
transporte (frete ida e volta dos equipamentos) para a assisténcia técnica autorizada dentro e/ou fora do
Distrito Federal.

4.3. O tempo maximo de resolueao de eventuais problemas nos equipamentos é de 72 (setenta e duas)
horas contados a partir da hora de abertura do chamado de assisténcia técnica, podendo ser prorrogado
por igual periodo por motivo devidamente justificado.

4.4. No caso de substituieao definitiva do equipamento defeituoso, o equipamento substituto devera ser
obrigatoriamente de mesma marca e modelo do equipamento retirado, observando-se ainda os
procedimentos administrativos da CONTRATANTE para 0 adequado controle patrimonial das panes.

4.5. A CONTRATANTE devera ser informada oficialmente sobre a necessidade de substituieao de
equipamento que devera ser realizada no periodo maximo de 72 (setenta e duas) horas contadas a partir
da abertura do chamado.

4.6. As manutenqoes corretivas, se houver possibilidade, serao realizadas em dias uteis, nos locais onde
os equipamentos se encontrem instalados, no horario compreendido entre 08 (oito) e 18 (dezoito) horas,
mediante acionamento prévio do Executor do Contrato.

4.7. Todas as solicitaeoes da CONTRATANTE deverao ser registradas pela CONTRATADA para
acompanhamento e controle da execugzao dos servieos.

4.8. A CONTRATADA devera prestar todos os esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE,
atendendo de imediato as solicitagoes.

CLAUSULA QUINTA — DOS PRAZOS DE ENTREGA

5.1. A CONTRATADA devera entregar as impressoras solicitadas pela CONTRATANTE, no prazo de
30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento de solicitaqao emitida pela DFTRANS.

.. //
5.2. As impressoras deverao ser entregues em horario comercial, de segunda a sexta-feira, das O9 horas
as 17 horas, na Geréncia de Suprimentos - GESUP da DFTRANS, localizado na SAIN - Setor de Areas
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Isoladas None, Estacao Rodoferroviaria, Sobreloja, Ala Sul, Brasilia-DF, CEP: 70.631-900, telefone
(61) 3043-0413, devidamente acondicionado em embalagem original de fabrica, Iacradas e
identificadas.

5.3. Os materiais serao recebidos da seguinte forma:

5.3.1. PROVISORIAMENTE: no ato da entrega dos equipamentos e materiais, para posterior
verificacao da conformidade dos materiais, com as especificacoes do objeto licitado;

5.3.2. DEFINITIVAMENTE: em até 15 dias, contados do recebimento provisorio, apos criteriosa
verificacao de que os equipamentos e materiais adquiridos encontram-se em perfeita conformidade com
as especificacées técnicas e condicoes de uso;

5.4. Em caso de conformidade, sen/idor responsavel liberara o pagamento e emitira 0 aceite definitivo
do objeto em termo circunstanciado;

5.5. Os bens poderao ser rejeitados quando em desacordo com as especificacoes constantes neste
instrumento e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notiiicacao
da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacao das penalidades.

5.6. Qualquer nao conformidade quanto ao objeto contratado, acarretara o nao recebimento. O servidor
responsével pelo recebimento, discriminara em termo circunstanciado, em 02 (duas) vias, as
irregularidades encontradas, ficando a CONTRATADA com o recebimento de uma das vias para as
devidas providéncias, até o prazo previsto para o adimplemento da obrigacao, cientificada de que esta
passivel das penalidades cabiveis;

5.7. A CONTRATADA cabera sanar as irregularidades apontadas no recebimento, até o prazo previsto
5.5 para 0 adimplemento da obrigacao, submetendo 0 objeto impugnado a nova verificacao, ficando
suspenso o pagamento até a execucao das conecoes necessarias, sem prejuizo de aplicacao das
penalidades cabiveis;

5.8. O recebimento provisorio ou definitivo nao exclui a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca com relacao ao objeto contratado, nem a ético-profissional pela perfeita execucfio, dentro dos
limites estabelecidos pela lei;

5.9. Se a licitante vencedora deixar de entregar o material dentro do prazo estabelecido sem justificativa
por escrito e aceita pela Administracao sujeitar-se-a as penalidades impostas pela legislacao vigente.

TREINAMENTO

5.10. A CONTRATADA devera fomecer treinamento para uso da impressora e seus suprimentos;

5.11. Apos 0 recebimento definitivo da impressora, a CONTRATADA sera convocada, no prazo
maximo de até 10 (dez) dias, para aplicacao do treinamento aos servidores da DFTRANS;
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5.12. O treinamento sera ministrado na sede da DFTRANS localizada na SAIN - Setor de Areas Isoladas
None, Estacao Rodoferroviaria, Sobreloja, Ala Sul, Brasilia-DF;

5.13. O treinamento iniciara com a configuracao e instalacao da impressora ao sistema existente na
DFTRANS pela equipe Técnica da Contratada e pelos Servidores designados pela DFTRANS;

5.14. O treinamento devera detalhar todas as etapas desde a desembalagem, montagem e instalacao da
impressora ao computador com os drives e sofiwares;

5.15. A contratada devera fornecer treinamento de uso do equipamento com as melhores praticas de
manutencao basica e limpeza.

CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VIGENCIA

6.1. O contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura, nao podendo ser prorrogado.

CLAUSULA SETIMA - DO VALOR

7.1. O valor total do contrato é de RS 1 l.833,00 (onze mil, oitocentos e trinta e trés reais), procedente
do Orcamento do Distrito Federal para o conente exercicio, nos termos da correspondente Lei
Orcamentaria Anual.

CLAUSULA OITAVA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

8.1. A despesa correra a conta da seguinte Dotacao Orcamentaria:

Unidade Orcamentaria: 26.204

Programa de Trabalho: 26.453.62l6.4082.000l

Fonte: 100

Natureza da despesa: 44.90.52

8.2. O empenho inicial é de RS 1 l.833,00 (onze mil, oitocentos e trinta e trés reais), confomie Nota de
Empenho n° 20l8NE01122, emitida em 13/12/2018, sob o evento n° 40091, na modalidade 03-Global.

CLAUSULA NONA — DA GARANTIA

9.1. A CONTRATADA devera apresentar, no prazo maximo de 05 (cinco) dias L'1teis_ prorrogaveis uma
unica vez por igual periodo, a critério do orgao contratante, comado da assinatu: <1 “ ‘ontrato,
comprovante de prestacao de garantia no valor de R$ 236,66 (duzentos e trinta e seis reais e -. . .

1 Ch C». Q1seis centavos), correspondente a 2% (dois por cento) do valor do contrato, nos termos do artigo I
Lei no 8.666/93.
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9.2 A inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretara a aplicacao de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado 0 maximo de 2%
(dois por cento);

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

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

b) seguro-garantia; ou

c) fianca bancaria.

9.4 Nos casos das modalidades "b" ou "c" do item anterior devera ser observado o dis osto nos itens7

seguintes:

9.4. 1 A validade minima da garantia devera cobrir 3 (trés) meses, além do prazo pactuado para a vigéncia
contratual.

9.4.2 A inadimpléncia da CONTRATADA quanto a execucao do contrato principal, que ocorrer dentro
do prazo de vigéncia da apolice ou fianca e a expectativa e/ou a reclamacao de dano por inadimpléncia
contratual deverao ser comunicadas pelo CONTRATANTE a Seguradora ou banco flador,
imediatamente apos o seu conhecimento, observando que o prazo limite para tal reclamacao sera a data
do final de vigéncia da apolice ou fianca.

9.4.3. Comprovada a inadimpléncia da CONTRATADA, em relacao as obrigacoes cobenas pela apolice
e/ou fianca, que foram objetos de comunicacao de expectativa de dano por inadimpléncia contratual
e/ou reclamacao,tornar-se-2'1 exigivel a garantia do seguro ou fianca.

9.4.4. 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.

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

9.4.6. Na apolice mencionada deverao constar, no minimo, as seguintes informaeoes:

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

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

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

d) Nome e numero do CNPJ da CONTRATADA (Tomador).
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9.4.7. Na modalidade de “Fianca Bancaria” devera ser emitida cana de fianca por instituicao financeira
idénea e devidamente autorizada a funcionar no Brasil, nos termos da legislacao propria.

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

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

9.6 A garantia, ou seu saldo, sera liberada apos a vigéncia do contrato e desde que integralmente
cumpridas todas as obrigacoes assumidas. Quando prestada em dinheiro, sera atualizada
monetariamente.

9.7. Por ocasiao do reajuste dos precos dos servicos, a CONTRATADA providenciara o reforco da
garantia em valor proporcional ao percentual ocorrido.

9.8. No caso de a CONTRATADA nao recolher a garantiano prazo estipulado, podera ter os pagamentos
retidos até a regularizacao da situacao, podendo inclusive ter o contratorescindido.

CLAUSULA DECIMA - DO PAGAMENTO

10.1. 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.

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

a) Cenidao Negativa de Débitos Relativos as Contribuicées Previdenciarias e as de Terceiros, expedida
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observando o disposto no art. 4° do decreto n° 6.106, de
30.04.2007;

b) Cenificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, fomecido pela
Caixa Econémica Federal;

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

d) Cenidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme Lei n°. 12.440, de 07 dejulho de 201 1,
An. 642-A.

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

10.4. As empresas com sede ou domicilio no Distrito Federal com créditos de valores iguais ou
superiores a R$ 5000,00 (cinco mil reais) terao seus pagamentos feitos exclusivamente mediante crédito
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em conta corrente, em nome do benificiario, junto ao Banco Regional de Brasilia — BRB, consoante art.
6° do Decreto n° 32.767/201 1.

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

10.6. Nenhum pagamento sera feito a CONTRATADA, caso o(s) fornecimento(s) seja(m) rejeitado(s)
pela fiscalizacao do contrato, devendo esse(s) ser(em) substituido(s) ou corrigido(s) pela
CONTRATADA de modo a obter a aprovacao da fiscalizaeao, quando for 0 caso.

10.7. Havendo erro no documento de cobranca, ou outra circunstancia que impeca a liquidacao da
despesa, a mesma ficara pendente e o pagamento sustado até que a CONTRATADA providencie as
medidas saneadoras necessarias, nao ocorrendo, neste caso, quaisquer ("mus por pane do
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

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

1 1.2. Efetuar o pagamento a CONTRATADA de acordo com as Normas de Planejamento, Orcamento,
Financas, Patriménio e Contabilidade do DF;

11.3. Atestar ou recusar as notas fiscais apresentadas pela CONTRATADA. apos verificacao da
conformidade do material/servico constante na nota com o efetivamente recebido e do prego com 0
estabelecido no contrato;

11.4. Determinar a retificacao de dados por pane da CONTRATADA sempre que detectar
inconsisténcias, sem prejuizo das penalidades cabiveis, se for o caso;

1 1.5. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as especificacfies contidas
no Termo de Referéncia ou com as obrigacoes assumidas pela CONTRATADA;

1 1.6. Receber os materiais nas condicoes integrais deste Termo de Referéncia, observados os
dispositivos legals quanto ao RECEBIMENTO PROVISORIO e DEFINITIVO, estando o objeto em
conformidade com as condicoes e especificacoes técnicas;

11.7. Acompanhar e fiscalizar a execucao do Contrato, fazendo valer a efetividade das obrigacoes
assumidas pela CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
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12.1. E responsabilidade da CONTRATADA o fomecimento dos objetos em estreita obsen/ancia da
legislacao vigente, das especificacées técnicas contidas neste instrumento, bem como em sua proposta
comercial. assumindo integralmente suas obrigacées;

12.2. Comunicar a Administracao, com antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas que antecede
a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovacao. Em casos excepcionais, devida e expressamente justificados, os prazos poderao ser
prorrogados por uma unica vez em no maximo 10 (dez) dias corridos;

12.3. Arcar com todos os custos necessarios para o fomecimento, incluindo despesas dos tributos,
encargos trabalhistas e previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de
pessoal. garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir;

12.4. Apresentar nota fiscal referente aos materiais fomecidos, dentro de seu prazo de validade,
devidamente acompanhada das certid6es negativas de débitos exigidas em lei;

12.5. Cumprir os prazos de entrega estabelecidos neste instrumento, estando sujeita a penalizacoes em
vinude de atraso ou de fornecimento em desacordo com as especificacoes dos materiais;

12.6. Responsabilizar se pelos danos causados diretamente a Administracao ou a terceiros decorrentes
de sua culpa ou dolo, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade do acompanhamento da
DFTRANS.

12.7. Arcar com o ("mus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incenos, devendo
complementa-los, caso 0 previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatério para 0 atendimento
ao objeto da licitacao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57
da Lei n° 8.666, de 21 dejunho de 1993; -

12.8. Nao transferir a outrem o fomecimento e a manutencao dos materiais objetos deste instrumento,
no todo ou em parte. '

12.24. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicfies contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento), do valor
inicialmente contratado, nos termos do art. 65, §1° da Lei n° 8.666/1993.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA ~ DA ALTERACAO CONTRATUAL

13.1. Toda e qualquer alteracao devera ser processada mediante a celebracao de Temio Ad: . ‘. com
amparo no art. 65 da Lei n” 8.666/93, vedada a modificacao do objeto.

13.2 A alteracao de valor contratual, decorrente do reajuste de preco, compensacao ou penalizacao
financeira, prevista no Contrato, bem como o empenho de dotacoes orcamentarias, suplementares, até '
limite do respectivo valor, dispensa a celebracao de aditamento.
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13.3 O contrato podera ser aditivado em até 25%, conforme An. 65, §1° da Lei n° 8.666, de 1993.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FISCALIZACAO

14.1 A DFTRANS designara servidor responsavel pela fiscalizacao, ao qual competira acompanhar,
controlar e avaliar a execucao dos servicos, bem como dirimir as dL'1vidas que surgirem no seu curso, de
tudo dando ciéncia a administracao superior, nos termos do art. 67, da Lei n°. 8.666/93.

14.2 A fiscalizacao 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 com o disposto no an.
70, da Lei n°. 8.666/93.

14.3 A CONTRATADA devera manter preposto, aceito pelo CONTRATANTE, durante 0 periodo de
vigéncia do Contrato, para representa-la sempre que for necessario.

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

14.5. O fomecimento rejeitado, seja devido ao uso de materiais e insumos, seja porter sido considerado
de ma qualidade, nao sera pago pelo CONTRATANTE, arcando a CONTRATADA com os anus
decorrentes do fato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS PENALIDADES

15.1 Caso a contratada nao cumpra integralmente ou em parte as obrigacoes contratuais assumidas,
garantida prévia e ampla defesa, estara sujeita as sancées previstas no Decreto n° 26.851 de 30 de maio
de 2006 e suas alteracées, e subsidiariamente, as previstas na Lei Federal n° 8.666/93 e 10.520/2002.
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15.2. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, nao aceitar a nota de
empenho, nao assinar 0 contrato, apresentar documentaeao falsa, ensejar o retardamento da execucao de
seu objeto. nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucao do contrato, comportar-se de modo
inidéneo, fizer declaracao falsa ou cometer 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 prejuizo
das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominacoes legals.

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

15.4. Ocorrendo atraso injustificado ou com justificativa nao aceita pela DFTRANS na entrega do
obj eto, a Contratada sera imposta multa calculada sobre o valor do objeto entregue com atraso, de acordo
com a seguinte tabelaz
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1

OCORRENCIA ‘ MULTA
Atraso na entrega

De01a10dias 1%

De 1 1 a 20 dias 3%

De 21 a 30 dias 6%

...._.__.__.___l_.._
A partir de 31 dias 10%

15.5. Para aplicacao das sancfies administrativas, a Administracao Publica devera garantir a ampla
defesa e o contraditorio. As multas serao tratadas conforme a tabela abaixo:

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESCISAO

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

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

CLAUSULA DECIMA SETIMA - REAJUSTE
17.1. Para efeito de reajuste sera utilizado 0 lndice de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA, apurado
pelo IBGE para compensar os efeitos das variacfies inflacionarias, nos termos do Decreto Distrital n°
37.121 de 16 de fevereiro de 2016, c/c art. 40, inciso X1, da Lei no 8.666, de 1993.

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

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DOS CASOS OMISSOS

18.1. Os casos omissos serao analisados pelos representantes legais das panes, com o intuito de
solucionar o impasse, sem que haja prejuizo 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 VINCULACAO

19.1 O teor do Edital e seus anexos, na modalidade de Pregao Eletrénico n° 05/2018. e a proposta da
CONTRATADA sao panes integrantes deste Contrato.

CLAUSULA VlGESIMA— DA PUBLICACAO E DO REGISTRO

20.1. A eficacia do Contrato fica condicionada a publicacao resumida do instrumento pela
Administracao, na Imprensa Oficial, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer 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 de Combate a
Corrupcao, pelo telefone 0800-6449060. (Parecer n° 330/2014-PROCAD/PGDF).

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - Do FORO

22.1. As panes contratantes elegem o foro de Brasilia, em privilégio a qualquer outro, para dirimir as
quest6es oriundas deste CONTRATO.

22.2 E assim, por estarem justas e contratadas, firmam o presente em 02 (duas) vias, dc 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 condicoes estipulados.

Brasilia, 14 de dezembro de 2018.

CONTRATANTE:

MARCOS TADE DE ANDRADE v_
Diretor-Geral

CONTRATADA:
_ fa

JKJ ; \‘ 211$
WI IAMG IS
Proc dor Le al
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