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CONTHATO N° a2/2015, A SER
CELEBRADO ENTFIE 0 TRANSPOFITE
UHBANO Do DISTRITO FEDERAL -
DFTRANS E AVAL EMPHESA DE
SEGURANQA LTDA, ouao OBJETO E
CONTRATAQAO DE EMPHESA
ESPECIALIZADA PARA ExEcuoAo DE
SEHVIQO DE VIGILANCIA, SEGUFIANQA
PATHIMONIAL NAS EDIFICAQOES D0
DFTRANS.

Processo n° 0098.002.072I2015

c|.Ausu|.A PRIMEIRA - DAS PARTES

O DFTRANS - Transporte Urbano do Distrito Federal, Autarquia de Direito Pfiblico, integrante
da Administragao lndireta do Governo do Distrito Federal, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
05.‘/64.629/0001~21. neste ato representada pelo seu Diretor Geral, Sr. LEO CARLOS CRUZ,
brasileiro, casado, HG n° 435.988 SSP/ES, CPF n° 796963.257-20, nomeado pelo Decreto de
31 de iulho de 2015, publicado no DODF n° 148, de 03/08/2015. doravante denominado
CONTRATANTE, e de outro lado, e a empresa AVAL EMPRESA DE SEGURANQA LTDA,
doravante denominada CONTHATADA. CNPJ n° 09.284699/0001-33, com sede SIA Trecho
17, Flua 10, Lote 285. Guaré/DF, CEP: 71.290-228, Telefone: 3029-8899, representada pelo Sr.
ALEXANDRE AUGUSTO BRANCO DE ARAUJO, brasileiro, solteiro, FIG n° 1.891.276 SSP/DF
e CPF n° 707291.311-49, na qualidade de Diretor Comercial, e em observéncia as disposigoes
da Lei n° 10.520/2002, Lei Complementar n° 123/2006 e subsidiariamente pela Lei n°
8.666/1993, bem como pelas Leis Distritais n° 4.611/2011, 4.770/2012, 4.766/2012, 4.794/2012
e 4.799/2012, pelos Decretos Distritais n° 23.460/2002, 25.937/2005, 25.966/2005.
26.851/2006, 35.592/2014, 36.063/2014, 36.164/2014 e 36.520/2015 pelo Deoreto Federal n°
5.450/2005 e demais legislagoes aplicaveis. e suas alteragoes, resolvem celebrar 0 presente
Termo de Contrato, decorrente do Pregao Eletronico n° 10/2015, mediante as clausulas e
condiqoes a seguir enunciadas.

CLKUSULA SEGUNDA — DO OBJETO

2.1 Contratagéo de empresa especializada para execugéo de servigo de Vigilancia, Seguranga
Patrimonial e controle de circulagao de pessoas, com fornecimento de todos os materials e
equipamentos necessarios, de modo a obter adequadas condigoes de seguranga e trabalho
nas edificagoes do DFTRANS - Transporte Urbano do Distrito Federal, e unidades sob sua
gestao, de acordo com as especificagoes e condigoes previstas no Edital do Pregéo Eletronico
n° 10/2015 e seus anexos. % <f/
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c|_Ausu|.A TERCEIRA - DA FORMA E REGIME DE ExEcuoAo

3.1. Os servigos seréo executados na forma de execugéo indireta, sob o regime de empreitada
por prego global, segundo 0 disposto nos art. 10°, ll, alinea a da Lei 8.666/93.

CLAUSULA QUARTA — DO PRAZO DE VIGENCIA

4.1 O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura,
prorrogaveis por igual periodo até o Iimite maximo de 60 (sessenta) meses, a critério da
Administragao, desde que mantidas as mesmas condigoes exigldas na habilitagéo.

c|_Ausu|.A QUINTA - Do VALOR

5.1 O valor mensal do contrato é de R$ 457.491,37 (quatrocentos e cinquenta e sete mil,
quatrocentos e noventa e um reais e trinta e sete centavos).

5.2 O valor anual do contrato é de Fi$ 5.489.896,44 (cinco milhoes, quatrocentos e oitenta e
nove mil, oitocentos e noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos), procedentes do
Orgamento do Distrito Federal para o corrente exercicio, nos termos da correspondente Lei
Orgamentaria Anual.

c|_Ausu|_A SEXTA - DA DoTAoAo ORQAMENTARIA

6.1 A despesa correra a conta da seguinte Dotagao Orgamentéria:

Unidade Orgamentaria: 26.204

Programa de Trabalho: 26.122.6010.8517.0076

Fonte: 220

Natureza da despesa: 33.90.37

6.2 - O empenho inicial é de R$ 336.384,88 (trezentos e trinta e seis mil, trezentos e oitenta e
quatro reais e oitenta e oito centavos), conforme Nota de Empenho n° 2015NE02617, emitida
em 10/12/2015, sob o evento n° 400091, na modalidade O9-Pregao.

CLAUSULA SETIMA - DO PAGAMENTO

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

I

7.2. Mensalmente, ocorrendo 0 adimplemento da obrigagéo contratual, a CONTRATADA
emitira Nota Fiscal que, apos a devida atestagao, sera objeto de pagamento a ser processado
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no prazo de até 10 (dez) dias uteis, mediante Ordem Bancéria creditada em conta corrente
indicada pela CONTRATADA, sendo efetuada a retengao na fonte dos tributos e das
contribuigoes elencadas na Iegislagéo em vigor.

7.3 O pagamento sera efetuado por meio de emissao de nota de liquidagéo e de Ordem
Bancaria e esta condicionado ao atesto na fatura, pelo Executor do Contrato, que representa a
aceitagao e regularidade dos materials e pregos constantes na fatura, e a entrega, por parte da
CONTRATADA, das seguintes certidoes:

a) Certidéo Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributérios Federals e a Divida Ativa da
Uniéo (CND);

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

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

d) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo TST - Tribunal Superior do
Trabalho;

7.4 Fica a CONTRATADA obrigada de apresentar mensalmente, juntamente com a nota fiscal
dos servigos prestados, os seguintes documentos, relativos aos empregados utilizados na
execugao do objeto contratual, sem os quais nao seré liberado o pagamento:

l. Planilha mensal de faturamento, contendo os seguintes campos: nome completo do
empregado, fungao exercida, dias efetivamente trabalhados, férias, licengas, faltas, coberturas,
salarios, vale transporte, vale alimentagao, ocorréncias e glosas;

ll. Declaracéo de optante pelo Simples (declaracao IN SRF n° 480/2004), oaso seia optante
pelo regime de tributagao;

lll. Comprovante de Hegularidade junto ao Ministério do Trabalho — Delegacia Regional do
Trabalho, por meio da apresentagao do recibo do Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados — CAGED;

IV. Comprovar os recolhimentos do FGTS e INSS, por meio dos documentos:

a) Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) com a autenticaoéo mecénica ou acompanhada
do comprovante de recolhimento bancario ou o comprovante emitido quando o recolhimento for
efetuado pela internet, especifica do contrato, relativa ao mes anterior da prestacao do servicoi
constante da fatura, discriminando 0 nome de cada um dos empregados beneficiados;

l

b) Guia de Recolhimento da Previdéncia Social (GFIP) com a autenticacéo meczinica ou
acompanhada do comprovante de recolhimento bancario ou o comprovante emitido quando o %
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recolhimento for efetuado pela Internet, especifica do contrato, relativa ao mes anterior da
prestagao do sen/ico constante da fatura, discriminando o nome de cada um dos empregados
benefioiados;

c) Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP);

d) Flelagéo dos trabalhadores constantes do Arquivo SEFIP (RE);

e) Relagao de Tomadores;

f) Declaragéo a Previdencia;

g) Outros documentos determinados pela legislagao vigente.

V. Copia da RAIS, exclusivamente dos funcionarios vinculados a execuoéo contratual;

VI. Folha de frequencia dos funcionarios que prestam servigo na autarquia ou unidades que
a compéem;

VII. Helatorio Mensal emitido pelo Sistema Eletrenico de Controle de Frequencia, quando for
o caso;

Vlll. Folha de Pagamento Analitica especifica do Contrato, relativa ao mes da prestagéo dos
servicos, na qual constem todos os funcionarios;

IX. Comprovante de quitagao da Folha de Pagamento, emitido pela instituigao financeira
responsavel pelo crédito em conta bancaria do empregado, contendo nome completo do
beneficiario, data da operagéo e valor creditado;

X. Comprovante de pagamento de salarios dos funcionarios relativo ao mes do pagamento
do salario (contracheque);

XI. Comprovante de fornecimento de Vale Refeigéo/Alimentagao a todos os funcionarios, do
mes referente é fatura;

XII. Comprovante de fornecimento de Vale Transporte a todos os funcionarios, do mes
referente a fatura;

XIII. Folha de frequencia dos funcionarios que fizerem eventuais coberturas a outros que
faltarem, referentes ao mes da fatura;

XIV. Comprovante de pagamento dos salarios dos funcionarios que fizeram cobertura,
relativo ao mes da prestacao do servigo; quando houver; kw
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XV. Cépia do aviso de férias, quando ocorrer;

XVI. Comprovante de pagamento de férias aos funcionarlos, relativo ao mes de prestagao
dos servigos da fatura;

XVII. Folha de pagamento do 13° salario, quando houver;

XVIII. Comprovante de pagamento do 13° salario, quando houver;

XIX. Comprovante de entrega dos uniformes, de acordo com a periodicidade estabelecida;

XX. Copia do Atestado de Saude Demissional, quando for o caso;

XXI. Comprovante da Flescisao dos empregados demitidos no mes;

XXII. Comprovante de pagamento integral de verbas rescisorias dos empregados demitidos
no mes;

XXIII. Copia do Atestado de Saude Admissional, quando houver novas contratagées;

XXIV. Cépia de todos os contratos de trabalho dos empregados admitidos no inicio do
contrato e quando houver: contratagao, promocao, reajuste de salario e demissao, devidamente
atualizada;

XXV. Declaracao de que nao houve funcionarios admitidos. demitidos ou de férias, quando
néo houver nenhuma dessas situagées;

7.5 A documentagao relacionada anteriormente, quando copia, devera ser autenticada em
cartorio ou mediante a apresentacao dos originals para autenticacéo;

7.6. Os documentos descritos acima (item 7.4) deveréo referir-se ao mes imediatamente
anterior aquele a que disser respeito a nota fiscal de prestagéo dos servigos.

7.7. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTFIATADA enquanto pendente de Iiquidagao
qualquer obrigaoéo financeira que lhe tenha sido imposta, em virtude de penalidade por
inadimplemento, até que o total de seus créditos possa compensar seus débitos.

7.8 A CONTRATADA néo podera vincular o pagamento de valores devidos a seus funcionélrios
(salaries, 13° salarios, ferias, vale-transports, auxilio-alimentagao, etc.) ao recebimento de
créditos devidos pelo CONTRATANTE.

7.9 A fatura referente a obrigagéo contratual cumprida ou sua parcela devera corresponder ao

cumprimento. /. J
mes comercial e deveré ser protocolizada a partir do 1° dia 0tiI do mes subsequente ao seuil
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7.10 Se a Contratada for optante pelo Simples Nacional, essa condigéo deverél ser informada
na Nota Fiscal/Fatura, sob pena de ter retido na fonte os tributos incidentes sobre a operagéo,
relacionados no art. 13 da Lei Complementar n° 123/2006.

7.11. Havendo erro no documento de cobranga, ou outra circunsténcia que impega a Iiquidagao
da despesa, a mesma ficara pendente e 0 pagamento sustado ate que a CONTFIATADA
providencie as medidas saneadoras necessérias, néo ocorrendo, neste caso, quaisquer enus
por parte da CONTFIATANTE.

7.12. Para efeito de faturamento mensal so poderao ser cobrados os dias em que 0 servico foi
efetivamente prestado pela CONTFIATADA.

7.13 Quando a CONTRATADA néo providenciar o reforgo da garantia ou nao revalida-la, os
pagamentos ficarao retidos ate a regularizagao da situagéo.

7.14 Nenhum pagamento sera feito a CONTFIATADA caso o(s) servir;o(s) se]a(m) re]eitado(s)
pela fiscalizagao do contrato, devendo esse(s) ser(em) refeito(s) pela CONTFIATADA de modo
a obter a aprovacéo da fiscalizagéo, quando for o caso.

7.15. Nos termos da Lei Distrital n° 5.319/2014, o contribuinte do lmposto sobre Servigos de
Qualquer Natureza — ISS, ainda que imune ou isento, cuja sede cu matriz econemica seja
estabelecida em outra unidade da federaoéo, sem filial no Distrito Federal, mas que, por forge
de contrato, convenio ou termo, vise a prestacao de servigos no Distrito Federal, em carater
permanente ou temporario, fica obrigado a inscrever-se no Cadastro Fiscal do Distrito Federal-
CF/DF.

7.16 Quando ocorrer admisséo ou demissao de pessoal, sera necessario o encaminhamentoi
dos exames médicos admissionais e demissionarios dos empregados, das copias das carteiras
de trabalho, com os registros feitos pela empresa e, nos casos de demisséo, dos Termos de
Resciséo de Contrato de Trabalho, devidamente homologados pelo Sindicato dos
Trabalhadores, das notificagoes de aviso prévio, da Guia do Flecolhimento Rescisorio do FGTS,
com demonstrativo do Trabalhador de recolhimento de tal encargo e respectivo extrato
atualizado do FGTS;

7.17 A CONTHATANTE, a qualquer tempo, poderé solicitar a empresa a comprovagéo da
situagéo individualizada, por empregado, dos depésitos referentes ao FGTS e dos
recolhimentos das contribuigdes previdenciarias dos empregados.

7.18. Nenhum pagamento seré efetuado a licitante vencedora, enquanto pendente de
liquidagao qualquer obrigagao que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplencia
contratual, sem que isso gere direitos e acréscimos de qualquer natureza. .

ll
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7.19 A CONTRATANTE podera realizar 0 pagamento direto aos empregados vinculados a
execugao do contrato em caso de inadimplemento quanto ao pagamento de salarios e
beneficios da empresa devido aos empregados.

CLAUSULA OITAVA - DA CONTA VINCULADA

8.1. Nos termos do art. 2° da Lei Distrital n° 4.636/2011 e suas alteragees, regulamentada pelo
Decreto Distrital n° 36.164/2014, os valores destinados as provisées de enoargos trabalhistas
relativas a férias, décimo-terceiro e multa do Fundo de Garantia do Tempo de Sen/igo (FGTS)
por dispensa sem iusta causa serao glosadas do valor mensal do contrato e depositadas em
CONTA CORRENTE VINCULADA.

8.2. Para fins de contabilidade pUb|lC3, as provisées trabalhistas retidas serao consideradas
como despesa liquidada, consoante 0 art. 4° do Decreto Distrital n° 34.649/2013.

8.3. As provisées retidas do valor mensal do contrato serao depositadas exclusivamente em
conta corrente vinculada, aberta em nome da empresa, unicamente para essa finalidade e com
movimentaoao mediante prévia e expressa autorizagao do orgéo ou entldade contratante.

8.4. Os valores retidos mensalmente serao depositados na conta vinculada respective no
Banco de Brasilia S/A - BRB e remunerados pelo indice da poupanca ou outro definido no
Acordo de Cooperacao Técnica, a ser firmando entre 0 CONTRATANTE e 0 BRB, previsto no
art. 7° do Decreto Distrital n° 34.649/13, adotando-se o indice de maior rentabilidade.

8.5. As disposicées contidas neste item serao efetivamente aplicadas quando 0 Banco Regional
de Brasilia (BRB) estiver apto a operacionalizar a conta vinculada de que trata a Lei Distrital n°
4.636/2011 e o Decreto Distrital n° 34.649/2013 e suas alteracées.

CLAUSULA NONA - DA GARANTIA

9.1 A contratada devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis uma
dnica vez por igual periodo, a critério do érgao contratante, contado da assinatura do contrato,
comprovante de prestagao de garantia no valor de 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
nos termos do artigo 56 da Lei no 8.666/93.

9.2 A inobservencia do prazo fixado para apresentagao da garantia acarretara a aplicagao 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 criterio da licitante vencedora, se fara mediante escolha por uma das
seguintes modalidades:

a) caugao: em dinheiro ou em titulos da divida pilblica;

FOLHA: _ _ DFTRANS - Transporte Urbano do Distrito Federal
BHOCESSO: 0f9fl8.002.072/201 5 _ Sobreloja — Ala Sul - Brasilia DF
Matricula; 264.213-17 W V _ _ Telefone: (61) 3043-0409 CEP: 70.631 -900

SAIN - Setor Areas Isoladas None - Eslaceo FlodoferroviariaRubrica: _



GOVERNO DE ERAsiL1A
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS

___ “:1” L DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA
“'5 GERENCIA DE CONTRATOS E LICITAQDES

b) seguro-garantia; ou

c) fianga bancaria.

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

9.4.1 A validade minima da garantia devera cobrir 3 (tres) meses, alem do prazo pactuado
para a vigencia contratual.

9.4.2 Devera assegurar 0 cumprimento das obrigagoes assumidas pela CONTRATADA, bem
como garantir 0 reembolso ou o pagamento das indenizagées, inclusive despesas prooessuais
e honorarios advocaticios que 0 CONTRATANTE venha a ser condenado, direta ou
solidariamente a CONTRATADA, resultantes de agées trabalhistas diretas, restrita ao ambito da
relacao da CONTRATADA com 0 autor/reclamante, ou que caracterize tal relagao empregaticia
como passivel de execuoéo fiscal/trabalhista, durante o periodo em que o autor/reclamante
prestou, ou ainda esteja prestando, servigos nas dependencias do CONTRATANTE, restrito ao
periodo de vigencia da apolice ou da fianga.

9.4.3 A inadimplencia da CONTRATADA quanto a execugao do contrato principal, que ocorrer
dentro do prazo de vigencia da apélice ou fianga e a expectativa e/ou a reclamacao de dano por
inadimplencia contratual deverao ser comunicadas pelo CONTRATANTE a Seguradora ou
banco fiador, imediatamente apes 0 seu conhecimento, observando que o prazo Iimite para tal
reclamagéo sera a data do final de vigencia da apolice ou fianca.

9.4.4. Comprovada a inadimplencia da CONTRATADA, em relagao as obrigagoes cobertas pela
apolice e/ou fianga, que foram objetos de comunicacao de expectativa de dano por
inadimplencia contratual e/ou reclamagao, tornar-se-él exigivel a garantia do seguro ou fianga.

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 carta fianga
fazer constar tal responsabilidade.

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

9.7 A garantia contratual somente sera liberada ante a comprovagao de que a CONTRATADA
pagou todas as verbas resciserias trabalhistas decorrentes da contratagao. Caso esse
pagamento nao ocorra ate o tim do segundo mes apos o encerramento da vigencia contratual,
a garantia sera utilizada para 0 pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pelo
CONTRATANTE.
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9.8. Por ocasiao da repactuagao dos precos dos servigos, a CONTRATADA providenciara 0
reforgo da garantia em valor proporcional ao reajuste ocorrido.

CLAUSULA DECIMA — DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

10.1 Colocar a disposigao da CONTRATADA espaco fisico para a realizagao dos trabalhos
admlnistrativos de seus Prepostos;

10.2 Cumprir e fazer cumprir, por intermedio da Comissao Executora, composta de 03 (tres)
sen/idores PUDIICOS efetivos do quadro de funcionarios do Governo do Distrito Federal,
devidamente designada, os termos do Contrato, observando-se, primordialmente, a Iegislagao
afeta aos contratos admlnistrativos;

10.3 Notificar a CONTRATADA, por escrito, a ocorrencia de qualquer anormalidade observada
durante a operacionalizagao do contrato;

10.4 Acompanhar 0 desempenho dos empregados da contratada na execugao dos services;

10.5 Efetuar os pagamentos devidos de acordo com as Normas de Planejamento, Orcamento,
Finarlcas, Patrimenio e Contabilidade do DF;

10.6 Disponibilizar a CONTRATADA, para contato com a Gerencia de Administracao e
Logistica, informagées de nlimero de telefones fixos e moveis, fac-similes e e-mails;

10.7 Informer a CONTRATADA quaisquer alteragées ocorridas nos prepostos do orgao em
relaoao a operacionalizagao contratual, quais sejam os membros da Comissao Executora e 0
Gerente de Administragao e Logistica;

10.8 Atestar ou recusar as notas fiscais apresentadas pela CONTRATADA, apes verificacao da
conformldade do material constante na nota com o efetivamente recebido e do prego com o
estabelecido no contrato;

10.9 Determinar a retificagao de dados por parte da CONTRATADA sempre que detectar
inconsistencia, sem prejuizo das penalidades cabiveis, se for o caso;

10.10 Fiscalizar os servigos atraves de um Diario de Ocorrencia, fornecido e mantido
permanentemente disponivel pela CONTRATADA em cada uma das edificagees, nos quais
serao anotadas todas e quaisquer falhas ocorridas;;

10.11 Informar a CONTRATADA e seus prepostos, tempestivamente, todas as providencias
necessaries ao bom andamento dos servicos; . /_

1
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10.12 Efetuar a fiscalizagao dos s ervicos contratados, zelando pelo cumprimento das
obrigacees e encargos sociais e trabalhistas pela CONTRATADA, no que se refere a execugao
do contrato;

10.13 Emitir pareceres em todos os atos relativos a execugéo do contrato, em especial a
aplicagao de penalidades por descumprimento contratual, aditivos e reajustes do contrato
anexando-os cronologicamente ao processo de contratacao e, se for o caso, no de pagamento;

10.14 Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA as instalagees dos diversos
locais onde os servicos serao prestados, independentemente de permissao previa, desde que
estejam uniformizados e identificados;

10.15 lndicar os postos onde os servicos serao executados;

11.16 Prestar as informagées e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA;

10.17 Emitir Nota de Empenho em favor da CONTRATADA e efetuar os pagamentos dos
servigos efetivamente prestados nos prazos e condigées definidos no contrato;

10.18 Estabelecer rotinas para o cumprimento do objeto do consequente contrato;

10.19 Sustar a execucao de qualquer trabalho que esteja sendo feito em desacordo com 0
especificado, sempre que essa medida se tornar necessaria;

10.20 Determinar a retirada de qualquer empregado ou preposto da CONTRATADA que, a seu
criterio, venha a prejudicar 0 bom andamento dos servicos;

10.21 Observar o cumprimento dos requisitos de qualificagao profissional exigidos para os
postos de trabalho, solicitando a CONTRATADA as substituicées que se verificarem
necessarias.

cl.Ausul_A DECIMA PRIMEIRA - DAS oeRleAcoEs DA CONTRATADA

11.1 Na selecao e contratagao de empregados para a prestagao dos servicos em questao, fica
a CONTRATADA obrigada a observar as disposigées contidas nas Leis Distritais nos: 4.794/12
e 4.766/12.

11.2 Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos servicos constante no Projeto Bélsico,
utilizando-se de empregados treinados, devidamente habilitados a prestarem servigos
contratados. //
11.3 Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrative, sobre to o e
qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento
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em razao da execugao do objeto deste Contrato, devendo orientar os empregados nesse
senfido.

11.4 Acatar as orientacees do Gestor/Fiscal do Contrato ou de seu substituto legal, sujeitando-
se a mais ampla e irrestrita fiscalizacao, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo
as reclamacées formuladas.

11.5 Prestar esclarecimentos ao DFTRANS sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a
envolvam, bem como relatar toda e qualquer irregularldade observada em fungao da prestagao
dos servigos contratados.

11.6 Manter, durante a vigencia do contrato, as condicées de habilitagao para contratar com a
Administracao Pdblica, apresentando os comprovantes de regularidade fiscal, social e
trabalhista.

11.7 Nos termos da Lei Distrital n° 4.799/12, a CONTRATADA fica obrigada a fornecer piano de
SBUCIG aos prestadores de servico empregados na presente contratacao.

11.8 Executar diretamente os servigos contratados, nao sendo admitida a transferencia de
responsabilidades para terceiros ou subcontratacees nao autorizadas pelo CONTRATANTE.

11.9 Designar Preposto que se reportara ao Gestor/Fiscal do Contrato, como representante da
CONTRATADA, investido de poderes para solucionar qualquer ocorrencia relacionada ao fiel
cumprimento do Contrato, de acordo com o art. 68 da Lei n° 8.666/93.

11.10 Fornecer aos seus empregados todos os materials e equipamentos necessarios para a
perfeita execugao dos servigos de vigilancia e seguranca patrimoniaI;.

11.11 Fornecer aos seus empregados, as suas expensas, os equipamentos de protecao
individual necessaries a execugao dos servicos. Os custos de qualquer um dos itens de
Uniforme e Equipamentos de Protegao Individual nao poderao ser repassados aos
empregados.

1 1.12 Nos afastamentos legals, compulsorios, como ferias, a CONTRATADA devera dar ciencia
ao seu funcionario com pelo menos 30 (trinta) dias que antecede 0 periodo regulamentar.

11.13 Substituir, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da entrega de
notificacao por escrito, a pedido do Executor do Contrato, funcionarios que porventura nao
correspondam a contento as atribuigoes afetas a eles ou, cujas atitudes sejam consideradas
inconvenientes a boa ordem e as normas disciplinares do CONTRATANTE.

11.14 Devera efetuar o pagamento dos salarios dos empregados ate o 5° (quinto) dia Eltil, e I
horario bancario, do mes posterior ao da prestacao dos servigos, bem como recolher, no prazo//I
legal, os encargos sociais devidos. __
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11.15 Encaminhar ao DFTRANS, mensalmente, os comprovantes de quitacao dos encargos
fiscais, previdenciarios e demais obrigagées previstas na Iegislacao social e trabalhista em
vigor, relacionados ao(s) profissional(is) que executa(m) os sen/loos.

11.16 Cumprir, em relacao aos seus funcionarios, com todas as despesas decorrentes do
fornecimento de equipamentos e uniformes, bem como as relativas a salarios, encargos sociais,
obrigacées trabalhistas, seguros de acidentes, taxas, impostos e contribuicees, indenizagees,
auxilios alimentagao e transporte e demais beneficios previstos em legislacao especifica,
relativa ao objeto da contratagao.

11.17 Assumir a responsabilidade por todas as providencias e obrigacées estabelecidas na
legislagao especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrencia da especie, forem
vitima(s) o(s) seu(s) empregado(s) durante a execucao deste contrato, ainda que acontecido
nas dependencias do DFTRANS.

11.18. Assumir a responsabilidade por todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil
ou penal, relacionada a execucao deste contrato, originariamente ou vinculada por prevencao,
conexao ou continencia.

11.19.Manter seus funcionarios sob vinculo empregaticio exclusivo da empresa,
responsabilizando-se por todos os enus decorrentes da execugao dos services contratados,
nos termos do art. 71, §1°, da Lei 8.666/93.

11.20. Fornecer, no inicio do ajuste, arquivo, em meio magnetico, contendo matricula, nome,
CPF e Iotagao de todos os empregados diretamente relacionados ao contrato e daqueles que
fazem parte de Quadro Suplementar destinado a cobertura de mao de obra ausente, nos
termos da Decisao-TCDF n° 544/2010.

11.21. Apresentar os comprovantes de pagamento de salarios e beneficios dos funcionarios, de
recolhimento dos encargos sociais e de regularidade junto ao Ministerio do Trabalho.

11.22. Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade dos profissionais. A
CONTRATADA podera instalar ponto eletrenico para supervisionar a frequencia de seus
profissionais nos seus postos de trabalho.

11.23. Viabilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do inicio da prestacao dos servicos,
a emissao do Cartao Cidadéo expedido pela Caixa Econemica Federal para todos os seus
empregados.

11.24. Viabilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do inicio da prestacao dos servigos,
o acesso de seus empregados, via Internet, por meio de senha prépria, aos sistemas da
Previdencia Social e da Receita do Brasil, com 0 objetivo de verificar se as suas contribuir,;0es>§
previdenciarias foram recolhidas. %’
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11.25. Oferecer todos os meios necessarios aos seus empregados para obtencao de extrato de
recolhimento do FGTS e do INSS sempre que solicitado pelo executor do Contrato.

11.26 Declaragao, nos termos do art. 30, ll e §6° da Lei n° 8.666/93, de que, quando da
assinatura do contrato, dispora de sede, filial ou escrlterio em Brasilia-DF, local no qual serao
prestados os servlgos, dotado de infraestrutura administrativa e tecnica adequadas, com
recursos humanos qualificados, necessaries e suficientes para a prestacao dos servicos
contratados. Essa declaragao e aplicavel apenas as empresas que atualmente nao possuem
sede, filial ou escritério em Brasilia — DF.

11.27. Registrar e controlar, juntamente com 0 fiscal do Contrato, diariamente, a assiduidade e
a pontualidade de seus funcionarios, efetuando, no caso de faltas, a reposicao da mao de obra
no prazo de ate 02 (duas) horas, nao sendo permitida a prorrogagao da jornada de trabalho.

11.28. A CONTRATADA, na forma da legislacao aplicavel, tanto na admissao como durante a
vigencia dos contratos de trabalho de seus empregados, realizara, as suas expensas, os
exames médicos e complementares exigidos, apresentando-os sempre que lhe for solicitado
pela fiscalizacao;

11.29. Fornecer armas, municées, coldre, colete balistico Nivel II e respectivos acessorios aos
profissionais ocupantes dos postos de trabalho, conforme especiticacées do Termo de
Referencia, devendo a municao fornecida ser de procedencia do fabricante, nao sendo
permitido o uso de municao recarregada;

11.30. Realizar frequentemente a limpeza e revisao necessarias ao bom funcionamento dos
equipamentos;

11.31. Manter a disposicao etetivo, observando estas especificacées, para atender a eventuais
acréscimos/cobertura de postos de trabalho de Vigilancia e Seguranga;

11.32. Nao repor a mao-de-obra no posto, em eventual ausencia, por meio de prorrogagao da
jornada de trabalho (dobra) dos funcionarios a serem rendidos;

11.33. Fornecer, no inicio do ajuste, a cada prorrogacao e a cada alteracao, arquivo, em meio
magnetico, contendo matricula, nome, CPF e lotacao de todos os empregados diretamente
relacionados ao contrato e daqueles que fazem parte de Quadro Suplementar destinado a
cobertura de mao de obra ausente;

11.34. Observar o horario de trabalho estabelecido pelo DFTRANS, em conformidade com as
leis trabalhistas, bem como intervalos para almogo, e manter disponiveis os servigos
diariamente;

1'

11.35. Responder e arcar, em relacao aos seus funcionarios e/ou contratados, por todos os
encargos previdenciarios e obrigacées sociais previstos na legislacao social e trabalhista em
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vigor, transports, seguros de qualquer natureza, perdas eventuais, despesas administrativas,
tributos e demais encargos necessarios a venda dos materials. Sua inadimplencia nao
transferira a responsabilidade por seu pagamento a CONTRATANTE, nem podera onerar o
objeto desta contratacao, razao pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer
vinculo de solidariedade com a CONTRATANTE.

11.36. Ocorrendo a vedacao constante no item anterior, e garantido o direito de regresso em
favor da Administracao PUD|lCB pelos prejuizos causados pela CONTRATADA.

v I In

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAQAO

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

12.2 A fiscalizacao realizada pela DFTRANS nao exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularldade na prestagao dos
servioos e, na ocorrencia desta, nao implica em corresponsabilidade desta, em conformidade
com 0 disposto no art. 70, da Lei n°. 8.666/93.

12.3 A CONTRATADA devera manter preposto, aceito pelo CONTRATANTE, durante o periodo
de vigencia do Contrato, para representa-la sempre que for necessario.

12.4. As deoisees e providencias que ultrapassarem a competencia do Executor do Contrato
deverao ser autorizadas pela autoridade competente da Autarquia em tempo habil para a
adogao das medidas convenientes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA Au1oR|zAcAo

13.1. No presente ato a CONTRATADA autoriza 0 CONTRATANTE a:

13.1.1 proceder a retengao e execucao da garantia contratual, conforme as disposicees
constantes da Clausula Nona deste Contrato;

13.1.2 promover 0 desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salarios e demais verbas
trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuigées previdenciarias e do
FGTS, quando estes nao forem adimplidos.

I

_ _ _ /
CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA REPACTUAQAO

14.1 A repactuacao dos precos dos servigos sera realizada nos termos do Decreto Distrital n°
36.063/2014 e alteracees, e as disposigées da lnstrugao Normativa n° 2, de 30 de abril de 2008,

FOLHAZ DFTRANS - Transporte Urbano do Dislrilo Federal
PROCESSO: 098.002.0712./2015 Sobreloja — Ala Sul - Brasilia DF
Ma"1°"'*'=1I 264-213-1 A Telefone: (01) 3043-0409 CEP: 10.031 -900
Hubrica. 7 SAIN — Setor Areas lsoladas Norte - Eslacao Rodolerroviaria



SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
F-'-*4?"-1 TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS

DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANC7EIRA
D GERENCIA DE CONTRATOS E LICITAQOES

1 GOVERNO DE BRAsiL1A

da Subsecretaria de Logistica e Tecnologia da lnformaoao do Ministerio do Planejamento,
Orcamento e Gestao, e suas correspondentes alteracées.

14.2. As contratacées de servicos continuados com dedicacao exclusiva de mao de obra, com
prazo de duragao igual ou superior a um ano, poderao ser repactuados, desde que seja
observado o interregno minimo de um ano das datas dos orgamentos aos quais a proposta se
referir.

14.3 O interregno minimo de 1 (um) ano para a primeira repactuacao sera contado a partir:

I - da data Iimite para apresentacao das propostas constante do instrumento convocatdrio, em
relagao aos custos com a execucao do servigo decorrentes do mercado, tais como o custo dos
materials e equipamentos necessarios a execucao do servico; ou

ll - da data do acordo, convencao ou dissidio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente a
epoca da apresentacao da proposta, quando a variagao dos custos for decorrente da mao-de-
obra e estiver vinculada as datas-base destes instrumentos.

14.4 A repactuagao para reajuste do contrato em razao de novo acordo, dissidio ou convencao
coletiva se dara ate 0 Iimite do aumento de custos da mao de obra decorrente desses
instrumentos, que devem ser comprovados e em consonancia corn a legislacao vigente.

14.5. Quando a contratacao envolver mais de uma categoria profissional, com datas-bases
diferenciadas, a repactuacao devera ser dividida em tantos quantos forem os acordos, dissidios
ou convencfles coletivas das categorias envolvidas na contratacao.

14.6 As repactuacdes a que 0 contratado fizer jus e nao forem solicitadas durante a vigencia do
contrato, serao objeto de preclusao com a assinatura da prorrogagao contratual ou com o
encerramento do contrato.

14.7 As repactuacees serao precedidas de solicitacao formal da CONTRATADA, acompanhada
de demonstracao analitica da alteracao dos custos do contrato.

14.8 A decisao sobre 0 pedido de repactuacao deve ser feita no prazo maximo de sessenta
dias, contados a partir da solicitagao e da entrega dos comprovantes de variagao dos custos.

14.9. Os efeitos financeiros da repactuacao deverao ocorrer exclusivamente para os itens que a
motivaram, e apenas em relagao a diterenca pon/entura existente.

14.10. As repactuacees, como especie de reajuste, poderao ser formalizadas por
apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogacao contratual, quando deverao ser
formalizadas por meio de termo aditivo.
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14.11. E vedada a inclusao, por ocasiao da repactuagao, de beneficios nao previstos na
proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatbrios por forga de instrumento legal,
sentenga normativa, acordo coletivo ou convencao coletiva.

14.12 Quando da solicitagao da repactuagao para fazer jus a variacao de custos decorrente do
mercado, esta somente sera concedida mediante a comprovacao pelo contratado do aumento
dos custos, considerando-se:

14.12.1 os precos praticados no mercado ou em outros contratos da Administragao;

14.12.2 as particularidades do contrato em vigencia;

14.12.3 a nova planilha com varlagao dos custos apresentada;

14.12.4 indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referencia, tarifas
pdbllcas ou outros equivalentes; e

14.12.5 a disponibilidade orgamentaria do ergao ou entldade CONTRATANTE.

14.13. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuacees terao suas vigencias
iniciadas observando-se o seguinte:

14.13.1 a partir da ocorrencia do fato gerador que deu causa a repactuacao;

14.13.2 em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuizo da contagem de
periodicidade para concessao das préximas repactuagees futuras; ou

14.13.3 em data anterior a ocorrencia do fato gerador, exclusivamente quando a repactuacao
envolver revisao do custo de mao-de-obra em que o préprio fato gerador, na forma de acordo,
convencao ou sentenca normativa, contemplar data de vigencia retroativa, podendo esta ser
considerada para efeito de compensagao do pagamento devido, assim como para a contagem
da anualldade em repactuagees futuras;

14.14. As repactuagees nao interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a
manutencao do equilibrio econemico dos contratos com base no disposto no art. 65 da Lei n°
8.666. de 1993.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA ALTERAQAO CONTRATUAL

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

 ) > 
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CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS PENALIDADES

16.1 Se a CONTRATADA nao cumprir integralmente as obrigacees assumidas, garantida a
previa defesa, ficara sujeita as sancées estabelecidas no Decreto Distrital n° 26.851, de
30/05/2006 e alteracees posteriores, bem como aquelas previstas na Lei Federal n° 3.666/1993,
a seguir relacionadas:

I - advertencia;

ll - multa; e

Ill - suspensao temporaria de participacao em licitacao, e impedimento de contratar com a
Administracao do Distrito Federal.

16.2 Aquele que. convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, nao aceitar a nota
de empenho, nao assinar o contrato, deixar de entregar documentacao exigida no edital,
apresentar documentagao falsa, ensejar o retardamento da execugao de seu objeto, nao
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucao do contrato, comportar-se de modo
inideneo. fizer declaracao falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito a ampla defesa,
ficara impedido de licitar e de contratar com o Distrito Federal pelo prazo de ate 5 (cinco) anos,
sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominagees legals

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

16.4. As sancees de advertencia e de impedimento de licitar e contratar com o Distrito Federal
poderao ser aplicadas a CONTRATADA, juntamente com a multa administrativa. Para
aplicagao das sancees administrativas, a Administracao PL’lbIica devera garantir a ampla
defesa.

16.5. As multas tratadas neste item serao descontadas do valor da garantia, do pagamento
eventualmente devido pelo CONTRATANTE ou, na impossibilidade de ser feito o desconto,
recolhidas pela CONTRATADA mediante depésito em conta corrente do CONTRATANTE ou
ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

16.6. Para fins de aplicacao da penalidade de multa a CONTRATADA, respeitados 0
contraditério e a ampla defesa, as infracees sao atribuidos graus, conforme as tabelas 1 e 2.

16.7 Sera considerada falta grave, de GRAU 6 e com incidencia da multa prevista na Tabela 1,
por dia de atraso, o nao recolhimento do FGTS dos empregados e das contribuicees sociais
previdenciarias, bem como o nao pagamento do salario, do vale-transporte, do auxili
alimentagao e piano de salide e odontolégico quando houver, que podera dar ensejo al
rescisao do contrato, sem prejuizo da aplicagao de sangao pecuniaria e da declaracao difi
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impedimento para licitar e contratar com a Uniao, nos termos do art. 7° da Lei 10.520, de 17 de
julho de 2002.

Tabela 1 — Grau de Correspondencia

GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,15% do valor do Contrato

2 0,25% do valor do Contrato

l 3 0,70% do valor do Contrato
4 1,25% do valor do Contrato

, 5 2,00% do valor do Contrato

6 3,00% do valor do Contrato

Tabela 2 — lnfragao

ITEM DESCRIQAO GRAU
l

1
Permitir situacao que crie a possibilidade de causar ou cause dano fisico,
lesao corporal ou consequéncias letais; por ocorrencia. Jl

6

,7 2
i

Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os 5
servigos contratuais; por dia.

3
Utilizar as dependencias da CONTRATANTE para fins diversos do objeto
deste Projeto; por ocorrencia.

4

4
Executar serviqo sem a utilizacao de equipamentos cle protecao individual
(EPI), quando necessarios; por empregado, por ocorrencia.

5

5
1 Manter funcionario sem qualiticacao para a execucao dos servigos; por 3

, empregado e por dia.

6
Reutilizar material, pega ou equipamento sem anuencia da 3
FISCALIZAQAO; por ocorrencia.

7
Recusar-se a executar servigo determinado pela FISCALIZAQAO, sem 6
motivo iustificado; por ocorrencia

ocorrencia.

Executar sen/ico incompleto, paliativo substitutivo como por carater
8 permanente, ou deixar de providenciar recomposigao complementar; por 5

9 . .
OCOFTGHCIB.

Fornecer informaqao perfida de servigo ou substituicao de material; por 3

10 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorrencia 6 ,

11 . .ocorrencia.
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por 4

12
Permitir a presenga de empregado sem uniforme ou mal apresentado; por 3
empregado e por ocorrencia.

) *1"! A ,4, I M= “1.- -‘
5 -_"R-= A ml: @114 Y ,,,,, 7 ,,___L N

13 Cumprir determinaqao formal ou instrucao complementar da 3 R
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FISCALIZAQAO; por ocorrencia.
1 4 Cumprir prazo previamente estabelecido com a FISCALIZAQAO para 4

fornecimento de materials ou execucao de servicos; por dia de atraso.
lniciar exe0ugao de servico nos prazos estabelecidos pela FISCALIZAQAO,

15 observados os limites minimos estabelecidos no presente instrumento; por 4
servico. por ocorrencia. I
Cumprir quaisquer dos itens deste Projeto Basico, mesmo que nao

16 , previstos nesta tabela de multas, apes reincidencia tormalmente notificada 2
pela FISCALIZAQAO; por ocorrencia.

A17 A Disponibilizar equipamentos. insumos e papel necessarios a realizacao d0s F 2 -1
servigos do escopo do 0b|eto deste Termo; por ocorrencia. , I

18 I Substitulr empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel 3
com suas atribuicbes; por empregado e por dia.

19 Cumprir horario estabelecido neste Projeto Basico ou determinado pela 2 A
FISCALIZAQAO; por ocorrencia. A

20 ‘ Retazer servigo nao aceito pela FISCALIZAQAO, nos pfazos estabelecidos 3
, neste Projeto Basico ou determinado pela FISCALIZAQAO; por ocorrencia.
A Z 21 Cumprir determinagao da FISCALIZAQAO para controle de acesso de seus 7,’ 1

funcionarios; por ocorrencia. 7 7 7 ll

ll
-ll

CLAUSULA DECIMA SETIIIIIA - DOS DEBITOS PARA COM A FAZENDA P0Bl_lcA

17.1. Os debitos da CONTRATADA para com o Distrito Federal, decorrentes ou nao deste
ajuste, serao inscritos em Divida Ativa e cobrados mediante execucao na forma da legislagao
pertinente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisao unilateral deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA RESCISAO

18.1 Alem de outras hipéteses expressamente previstas no art. 78 da Lei n° 8.666/93. garantida
a prévia defesa, constituem motivos para a rescisao do Contrato:

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

18.1.2 0 atraso lnjustificado no inicio do servico sem justa causa e prévia comunicagao ao
CONTRATANTE;

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

18.1.4 0 cometimento reiterado de faltas na sua execucao, comprovadas por meio de registro
preprio efetuado pelo representante do CONTRATANTE, especialmente designado para
acompanhar o Contrato; 7 .

./1'

18.1.5 a decretagao de falencia; /A
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18.1.6 a dissolucao da sociedade;

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

18.1.8 razées de interesse pUb|iCO, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da Autarquia, e exaradas no processo administrative a
que se refere este Contrato, sem prejuizo do disposto no § 2° do art. 79 da Lei n° 8.666/93;

18.1.9 subcontratacao, cessao ou transferencia parcial ou total do objeto do contrato, e

18.1.10 uso ou emprego da mao-de-obra infantil, sem prejuizo da aplicacao de multa e das
sangées legals cabiveis.

CLAUSULA DEclllllA NONA - Dos DIREITOS DA ADlllllNlsTRAcAo EM cAso DE
RESCISAO

19.1. Nos casos de rescisao previstos neste contrato, a Administracao adotara as seguintes
providencias:

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

19.1.2 execucao dos valores das multas e indenizacées a ela devidos; e

19.1.3 retencao dos creditos decorrentes do contrato, ate 0 Iimite dos prejuizos causados a
Administragao decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do contrato, nos termos dos arts.
70 e 80 da Lei no 8.666/1993.

19.2. Ocorrendo a rescisao ensejada pela inexecucao total ou parcial do contrato, conforme art.
77 da Lei 8.666/1993 a Administracao Pdblica podera investir-se na posse de bens, alienar
coisas, promover contratagées para conclusao ou aperfeigoamento de obras e servigos.

CLAUSULA VIGESIMA — DOS DISPOSITIVOS ANTI-CORRUPQIAO

20.1. As partes devem observar e fazer observar — sob pena de rescisao contratual e imposigao
de penalidade de multa -, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratagao,
0 mais alto padrao de etica durante todo 0 processo de licitacao, de contratagao e de execugao
do objeto contratual. Para os propésitos desta clausula, definem-se as seguintes praticas:

a) “pratica corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a acao de servidor pUb|iCO no processo de licitacao ou
na execugao de contrato;
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b) “pratica fraudulenta": a falsificacao ou omissao dos fatos, com o objetivo de influenciar o
processo de licitacao ou de execucao de contrato;

c) “pratica conclusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes,
com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do érgao licitador, visando
estabelecer pregos em niveis artificiais e nao competitivos;

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

e) “pratica obstrutiva”: (I) destruir, falsificar. alterar ou ocultar provas em inspecdes ou fazer
declaragées talsas aos representantes do organismo financelro multilateral; (ii) atos cuja
intencao seja impedir materlalmente o exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral
promover lnspecao.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS

21.1. Os casos omissos serao analisados pelos representantes legals das partes, com 0 intuito
de solucionar o impasse, sem que haia prejuizo para nenhuma delas, tendo por base 0 que
dispeem a Lei n° 8.666/93, e demais legislagdes vigentes aplicaveis a especie.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA PUBLICAQAO E DO REGISTRO

22.1 A eficacia do Contrato fica condicionada a publicagao resumida do instrumento pela
Administragao, na lmprensa Oficial, ate 0 quinto dia t'ltil do mes seguinte ao de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

CLAUSULA vloEsllvlA TERCEIRA - DAs Dlsl=oslcoEs GERAIS

23.1 O contrato podera ser, no interesse da Administragao, aumentado ou suprimido ate o Iimite
de 25% (vinte e cinco por cento), nas mesmas bases dos servicos e precos ajustados,
conforme o disposto no artigo 65, § 1° da Lei 8.666/93.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DA VINCULAQAO

24.1 O teor do Edital e seus anexos, na modalidade de Pregao Eletrenico n° 10/2015, seus
anexos, e a proposta da CONTRATADA, sao partes integrantes deste Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DO FORO

25.1. Fica eleito o Foro de Brasilia, Distrito Federal, para dirimir eventuais dUVld3S relativas ao
cumprimento deste pacto.
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25.2. Por estarem de acordo foi mandado lavrar o presente Contrato, do qual se extrairam 03
(tres) vias, para um s0 efeito, as quais, depois de lidas, sao assinadas pelos representantes das
partes e pelas testemunhas abaixo.

Brasilia, 10 de dezembro de 2015.

CONTRATANTE

4
7 ___

LEO CARLOS CRUZ
Diretor Geral

CONTRATADA

L/L./‘E77 77777 _ 7

ALEXAN 71571757 _Ag.l§1{_7sJo BRANCO DE ARAUJO
Diretor/Comercial

TESTEMUNHAS:

J19/ielxe 0-lav» Weak
CPF: 00$ YO./.-1'-11-S2 0,,-41> see“?

Q53} '\\'5“q7'\'5'0 0° 10*-QJ5 . -3 S
(>.\":\;t(\°<*;\;(?~P‘v\

CPF:
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