
\ GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE

DFTRANS — TRANSPORTE URBANO DO DlSTR|TO FEDERAL
\ DIREIORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA

* GERENClA DE CONTRATOS E LICITAQOESla
CONTRATO N° 004/2015 QUE ENTRE
s|, CELEBRAM A TRANSPORTE
URBANO DO DISTRITO FEDERAL -
DFTRANS E 0 BRB - BANCO pE
BRASlLlA SIA. CUJO 0 OBJETO E A
PRESTAQZAO DE SERVIQOS
ARRECADAQAO DE CONTAS,
TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS.

A TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS, autarquia
vinculada a Secretaria de Estado de Transports-s do Distrito Federal com sede no
SAIN, Setor de Areas lsoladas Norte — Estagao Rodoviaria — Ala Sui, Sobreloja,
inscrito no CNPJ/MF sob n° 05.764629/0001-21, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu Diretor Geral, CLOVIS ANTONIO
BARBARA JACOB, brasileiro, casado, HG n.° 3.222.176 SSF>/GO e CPF n.°
262.243.1306-97, 0 BBB — BANCO DE BRASlL.lA S/A, lnstituigao financeira de
economia mista, vinoulada ao Governo do Distrito Fedeval, com sede no SBS, Ouadra
O1, Bloco E, Edificio Brasilia, CEP: 70.072-900 em Brasilia — DF, inscrito no CNPJ/MF
sob n.° 00.000208/0001-O0, doravante denomir ado BANCO, iepresentado por seu
Diretor Financeiro, respondendo interinamente pela Diratoria de Produtos, Servigos
e Novos Negooios, Sr. Carlos Vinicius Raposc l\'lachad~o Costa, brasileiro, casado,
cédula de identidade n° 073445306 — DICRJ a do CDF n° O01-3.368.897-47, resolvem
firmar 0 presente contrato, nas situagoes exigidas com base na Lei n° 8.666, de
21/O6/1993, e alteragoes, mediante inexigibilidade do iicilagao ao amparo do caput
do Artigo 25 da referida Lei, nas clausulas e cordiijoes due se seguem: /E .

CLAUS-LJLA PRIMEIRA — DO OBJETO: Este contrato tam por obje*.?\/0 a preao Q
HG

de servigos de arreoadagao por meio de docurnento padrao FEBRABAN pa
recolhimento de taxas de sen/igos do DFTR.Al\lS, inclusive de servigos
administrativos, emitidos pela CONTRATANTE nor cgualquer ms:-dalidade pela qual
se processe o pagamento, nos termos deste Ooritrato. ' //
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FOLHA: DFTPANS - Transporte Urbano do Distrito Feder 6

PROCESSO: o9s.0o0.12e./2015 A _ Sobreloja _ Ala SUI _ Brasma

RUb[ica' SAN — Saior Areas lsoladas None -- Estagao Rodoferroviaria
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A GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Eli SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE

<‘T~"”". DFTRANS — TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
. DlRE]'ORlA ADMlNISTRATIVO-FINANCEIRAGERENCIA DE CONTRATOS E |_|ciTAooEs

Parégrafo Primeiro: O presente instrumento contempla o recebimento dos valores
lTl€|'lClO|'|£ldOi5 no caput desta Clausula, por toda a rede do BANCO, inclusive as
agencias os correspondentes bancarios que vierem a ser inaugurados.

Parégralo Segundo: Pasa os recebirnentos realizados através do banknet ou
autoatendimento, a CONTRATANTE fica obrigada a aceitar oomo oomprovante de
pagamemio por parie dos clientes, 0 langamento de débito no extrato de conta-
correnie devidarnenie identsircado.

CLAUSULA SEGUNDA DoTAc;Ao ORQAMENTARIA

2.1 A despesa correra a conta da seguinte Dotagao Orgamentaria:
I — Unioade Orgameniaria: 26.204
ll — F|"ogi'arna de Trabaino: 26.122.6010.8517.0076
lll - Natdreza da ll-esoesa; 33.90.39
IV — Fonte de Reoursos: 100

2.2 O empenno inicial <3 de R$ 26.700,00 (vinte e seis mil setecentos reais)
, conforme Nota de E:‘npeni1o :1‘? 201 SNE00775, emitida em 24/04/2015, sob o evento

CD __.Ln° 400091, na rnodaiidade - Ordinario, Licitagao - 06 - lnexigivel.

CLAUSULA TERCEIRA - Dos DOCUMENTOS DE ARRECADAQAO E Do
RECEBIMENTO: O BANCO nao se responsabilizara, em qualquer hipotese ou
cirounstanoia, pelas deciaragoes, calculos, valores, rnultas, juros, corregao monetaria
e outros elementos corrsignados nos docurnentos de arreoadaoao, oompetindo-lhe,
tao somente, recusar o recebimento quando ocorrer quaisquer das seguintes
hipoteses:

a) O documento de arrecadagao for improprio, assim entendido como o documento
que nao atender aos padroes estabelecidos pela FEBRABAN, de recebimento por
codigo de barras; A

51'?‘ 1‘ ' _- 1 ‘U
FOLHA: 1 Ex V DFTRANS — Transporte Urbano do Distrito Fed =

JT‘1. r/O‘

Pa00Ess0: 098000.128/2015 0 Sobreloja _ Ala Sul - Brasilia 1
Mai"'¢U'@i 264<214—>< " E Telefone: (61) 3043-0409 CEP: 70.631-900
Qubrgca; SAIN — Setor Areas lsoladas Norte - Eslagao Fiodoferroviaria
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I GOVERNO Do DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE

DFTRANS - TRANSPORTE URBANO Do DISTRITO FEDERAL
DlRETORlA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA

‘ GERENCIA DE CONTRATOS E L1ciTAooEs

b) O documento de arrecadaoao contiver emendas e/ou rasuras.

Paragrafo Primeiro - A emissao dos documentos de arrecadaoao é de
responsabilidade da CONTRATANTE, e deverao ser recebidos pelo BANCO até a
data de vencimento.

Paragrafo Segundo — Os documentos de arrecadaoao, objeto deste Contrato, com
vencimento em dia nao Utll, terao vencimento prorrogado para 0 primeiro dia Util
subsequente, sem cobranoa de encargos.

CLAUSULA QUARTA — DA FORMA DE RECEBIMENTO: O BANCO devera aceitar
somente pagamentos efetuados em dinheiro.

CLAUSULA QUINTA - DO PRODUTO DO REPASSE: O produto da arrecadagao
diaria sera langado em “Conta de Arrecadagao”, conforme COSIF/BACEN, para

efeito de calculo diario até o dia do seu efetivo repasse. que ooorrera no 2° dia L'|til
apos a data do recebimento, conforme negociado entre as partes.

Paragrafo Primeiro: O repasse do produto arreoadado sera efetuado através de
credito em conta de livre movimentaoao da CONTRATANTE, a favor das contas
descritas na tabela abaixo, na Agéncia Shopping Popular n° 205, do Banco BRB,
de acordo com o prazo estabelecido no caput desta Clausula.

Febraban °s°"§a° ° ° 'g° Crédito
C263 Conta do Fundo Multas 205001452-4 @156

066196 D .- d C.d. I Contade ‘ $0/ha

. . . _ . Conta deC d BRB D d C d‘0 igo escrigao o o igo crédito

1263 Arrecadagées dos 205001423-0 " A__ Terminals Rodoviarios _______

FOLHA: “'=.._\ , DFTRANS — Transporte Urbano do Distrito Federal
PROCESSO: 098000.128/2015 ‘~52 . ‘ gobremja _A1a 3u| _ Brasflia DF

Malilculai 264-214* Telefone: (61) 3043-0409 OEP: 70.631600
Rubqca; SAIN - Setor Areas lsoladas Norle - Estaoao Rodoferroviaria
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in/C./0
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E1 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
A SECRETARlA DE ESTADO DE MOBILIDADE
. DFTRANS - TRANSPORTE URBANO Do DISTRITO FEDERAL

4.. DIRETORIA ADMlNISTRATIVO-FINANCEIRA
GERENCIA DE CONTRATOS E LioiTAc;oEs

Paragrafo Segundo: O produto da arrecadaoéo diaria nao repassado no prazo
determinado" no caput desta Clausula, sujeitara o BANCO a remunerar a
CONTRATANTE do dia util seguinte até o dia do efetivo repasse, com base na
variagao da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidagao e Custodia para
Titulos Federals - SELIC, utilizando-se a taxa do dia util anterior ao do repasse,
exceto quando da ocorréncia de feriado, na localidade em que a CONTRATANTE
mantem a centralizagao do repasse.

Paragrafo Terceiro: Para calculo da remuneraoao citada no Paragrafo anterior,
serao deduzidos os valores correspondentes aos percentuais do recolhimento do
deposito compulsorio a que os Bancos estao sujeitos, por determinagao do BACEN,
conforme sua classificaoao. se houver incidéncia.

CLAUSULA SEXTA - DA CONTRATAQAO DAS TARIFAS: Pela prestaoao dos
servigos de arrecadagao, objeto do presente Contrato, a CONTRATANTE pagara ao
BANCO as tarifas de:

a) R$ 1,00 (um real) por documento recebido com codigo de barras, padrao
FEBRABAN, por meio do caixa ou correspondente bancario, e prestagao de contas
atraves de meio eletronico;

b) R$ 0,63 (sessenta e trés centavos de real) por documento recebido com codigo
de barras, padrao FEBRABAN, por meio de home/office banking, Internet ou
autoatendimento, e prestaoao de contas atraves de meio eletronico.

Paragrafo Primeiro: O pagamento sera efetuado mediante fatura mensal,
encaminhada pelo BANCO até o 5° (quinto) dia util do mes subsequente, com a
discriminagao do quantitativo e respectivos valores dos sen/loos por item. O
CONTRATANTE, por sua vez, deve efetuar o pagamento no prazo maximo de até
15 dias Uteis apos a apresentaoao da fatura.

FOLHA: ' , DFTRANS — Transporle Urbano do Distrito Federal
\\PROCESSO: 098000.128/2015 Sobreloja —A|a Sui — Brasilia DF 1

l'l ul 264214X 900 ,/aC8/-7"

Om

Mat ‘c a: . ~ " Telefone: (61) 3043-0409 CEP: 70.631- ‘%~.,,.:lR \

Flubrica: SAIN — Setor Areas lsoladas Norte - Estagéo Rodoferroviéria;
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GOVERNO Do DlSTRlTO FEDERAL
. SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE
. DFTRANS —TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL

DIREIFORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA
A GERENCIA DE CONTRATOS E LICITAOOES

Parégrafo Segundo: As tarifas previstas no caput desta Clausula serao atualizadas
anualmente pela variacao do lndice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo

(IPCA), apurado pelo lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), ou outro
indice que vier a substitui-lo, ou de acordo com a legislacao em vigor, pela menor
periodicidade que ela autorizar.

CLAUSULA SETIMA - DA DISPONIBILIDADE DOS ARQUIVOS: Os arquivos
contendo as informacoes dos documentos arrecadados serao colocados a
disposicao do DFTRANS/DF no primeiro dia util apos a arrecadacao.

CLAUSULA OITAVA — DAS INFORMAQOES RELATIVAS AOS DOCUMENTOS
ARRECADADOS: Decorridos 180 (cento e oitenta) dias, 0 BANCO fica autorizado,

por este lnstrumento, a inutilizar os seus comprovantes e demais documentos
alusivos a arrecadacao e, apos esse prazo, ficara desobrigado de prestar qualquer
informacao a respeito dos recebimentos efetuados e de seus respectivos valores.

CLAUSULA NONA - DA ALTERAcAo NA FORMA DE PREsTAcAo Dos
SERVIOOS: Qualquer alteracao na sistematica de prestacao dos servicos ajustados
neste Contrato dependera de previa concordancia entre as PARTES, por escrito.

CLAUSULA DECIMA — DO SIGILO E DA CONFIDENCIALIDADE DAS
INFORMAOOES: as PARTES deverao sempre tratar a informacao como sigilosa.

Paragrafo Primeiro: E vedado revelar, reproduzir, utilizar, copiar ou dar

diversa da execucao do obieto do Contrato, mantendo sempre estrito sigilo ace‘ 110

conhecimento, em hipotese alguma, a terceiros, bem como nao permitir que nen 
de seus diretores, empregados e/ ou prepostos facam uso das informacoes de ff I

de tais informacoes.

Paragrafo Segundo: A CONTRATANTE se compromete a nao tomar qualquer ""0
medida com vistas a obter, para si ou para terceiros, os direitos de propriedade1/

FOLHA A D'—_r"RAl\lS — Transporte Urbano do Distrito Federal
PROCESSO: 098-000-128/2015 i Sobreloja - Ala Sui - Brasilia DF /
Ma"*°~‘a1 <64-214-X ,, ~ Telefone: (61) 3043-0409 CEP: 70.631-900
Rubrica; SAIN — Setor Areas lsoladas Norte - Estacéo Rodoferroviaria 6
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por este lnstrumento, a inutilizar os seus comprovantes e demais documentos
alusivos a arrecadacao e, apos esse prazo, ficara desobrigado de prestar qualquer
informacao a respeito dos recebimentos efetuados e de seus respectivos valores.

CLAUSULA NONA - DA ALTERAcAo NA FORMA DE PREsTAcAo Dos
SERVIOOS: Qualquer alteracao na sistematica de prestacao dos servicos ajustados
neste Contrato dependera de previa concordancia entre as PARTES, por escrito.

CLAUSULA DECIMA — DO SIGILO E DA CONFIDENCIALIDADE DAS
INFORMAOOES: as PARTES deverao sempre tratar a informacao como sigilosa.

Paragrafo Primeiro: E vedado revelar, reproduzir, utilizar, copiar ou dar

diversa da execucao do obieto do Contrato, mantendo sempre estrito sigilo ace‘ 110

conhecimento, em hipotese alguma, a terceiros, bem como nao permitir que nen 
de seus diretores, empregados e/ ou prepostos facam uso das informacoes de ff I

de tais informacoes.

Paragrafo Segundo: A CONTRATANTE se compromete a nao tomar qualquer ""0
medida com vistas a obter, para si ou para terceiros, os direitos de propriedade1/
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inteiectual relativo a informacoes que venham a ser reveladas.

Paragrafo Terceiro: As obrigacoes relacionadas ao sigilo das informacoes
constituem acordo entre as PARTES e tem natureza irrevogavel e irretratavel,

permanecendo em vigor ate 05 (cinco) anos apos o termino do objeto do presente
Contrato.

Paragrafo Quarto: A quebra de sigilo profissional, devidamente comprovada, sem
autorizacao expressa de uma das PARTES, possibilitara a imediata rescisao do
contrato ora celebrado, estando sujeitas, por acao ou omissao, ao pagamento ou
recomposicao de todas as perdas e danos sofridos, inclusive as de ordem moral ou
concorrencial, bem como as de responsabilidade civil e criminal respectivas, as quais
serao apuradas em regular processo judicial ou administrativo.

CLAUSULA DECIMA PRlMElRA— DA VIGENCIA: o presente contrato tera prazo de
vigencia de 60 (SESSENTA) meses, a partir de sua assinatura, podendo ser
alterado, por mutuo acordo, sendo ainda facultado as partes, denuncia-lo em
qualquer tempo, sem que o uso dessa prerrogativa dé direito a qualquer indenizacao.
A denuncia far-se-a por escrito e produzira efeito 30 (trinta) dias apos a sua
comunicacao pela outra parte.

Paragrafo Unico: Em funcao da assinatura deste Contrato, ficam revogados, para
todos os efeitos legals, quaisquer outros documentos firmados anteriormente com 0
mesmo objetivo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS TAXAS E IMPOSTOS: Quaisquer impostos
ou taxas que venham a ser exigidos pelos Poderes Publicos, com base no presente
contrato ou nos atos que forem praticados em virtude de seu cumprimento, serao
suportados pelas panes conforme legislacéo em vigor.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO: Fica eleito 6 Foro de Brasilia/DF
como competente para solucionar eventuais pendéncias decorrentes do presente

Contrato, com renuncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a
ser.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente, em O3 (TRES) vias de

igual teor e para um so efeito, que declaram conhecer todas as Clausulas deste
Contrato.

Brasilia -DF, Z0 de ABRIL de 2015.
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