
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DFTRANS ~TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL

COORDENACAO DE LICITAcoEs E CONTRATOS

CONTRATO N°03/2019, NOS TERMOS DO
PADRAO N" 04/2002, A SER CELEBRADO
ENTRE 0 TRANSPORTE URBANO DO
DISTRITO FEDERAL E A EMPRESA GOLDI
SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA
Processo n“ 00098-00001148/2019—39

CLAUSULA PRIMEIRA — DAS PARTES

O DFTRANS - Transporte Urbano do Distrito Federal, Autarquia de Direito Pfiblico, integrante da

Administraefio Indireta do Govemo do Distrito Federal, inscrito no CNPJ/MF n.o 05.764.629/0001-21,

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.
JOSIAS DO NASCIMENTO SEABRA, brasileiro, casado, RG n° 1.377.688 SSP/DF, CPF n"
559.582.571-53, nomeado pelo Decreto de 02 de janeiro de 2019, publicado no DODF n0 02, de

03/01/2019, e de outro lado, a empresa GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA, CNPJ:

20.217.208/0001-74 , sediada em Caleada Das Margaridas, 163, Sala 02, Bairro Alphaville Comercial

Barueri -SP - CEP: 06453-038, telefone: (41) 3434-3887, e-mail: do s aJmccon ult ria. rv.br,

mara wmcconsult ri .rv.br, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.

ALEX DOS SANTOS BELARMINO, representante, RG 11" 9452411-3 SESP-PR e CPF:

071.110.899-44 , e em observancia as disposieées da Lei n" 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto

Federal n° 5.450/2005, acolhido no Distrito Federal pelo Decreto n° 25.966/2005, Lei n" 8.666/1993,

Lei Complementar n" 123/2006, Lei Distrital n.° 2.340/1999, Decretos Distritais: 26.851/2006 e suas

alteragoes, Decreto n° 39.103/18, 36.520/2015 e 37.121/2016, bem como as demais normas pertinentes

aplicéveis a0 objeto, e suas alteraeoes, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato decorrente da

Ata de Registro de Preeos n° 9012/2018, do Pregao Eletrénico n° 113/2018 - SCG/SEPLAG, mediante

as cléusulas e condigoes a seguir enunciadas.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PROCEDIMENTO

2.1. O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Licitaeao de Pregao Eletronico 110 0113/2018

SCG/SEPLAG (doc. SEI n° 18881628), da Autorizagao SRP n° 15/2019 (doc. SEI n° 19177654), e da
Lei n" 8.666/93.

CLAUSULA TERCEIRA - DO OBJETO

3.1. Contrataefio de empresa especializada na prestaeao de services de intermediagao, administraeao e

gerenciamento informatizados e integrados de gestao de frota com gerenciamento de despesas de

abastecimento de combustivel (Gasolina, Etanol e Diesel Comum ), por intermédio de rede
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credenciada, para atendimento a frota de veiculos do DFTRANS, consoante especificaeao do Edital
de Pregfio Eletrénico n° 0113/2018 (doc. SEI n° 18881628), 6 da Autorizaefio SRP n° 15/2019 (doc.
SE] 11" 19177654), que passam a integrar o presente Termo.

3.2. Os valores unitarios e quantitativo encontram-se descritos abaixo:

Valor do QtdeItem Descriefio Valor Total
item (litros)

Fomecimento de combustiveis por
7 R$ 4,67 60.000 R 280.200,00intermédio de rede credenciada - Gasolina S

Fomecimento de combustiveis por
intermédio de rede credenciada - Etanol R$ 3,17 12.000 R$ 38.040,00

Fomecimento de combustiveis por
intermédio de rede credenciada - Diesel R$ 3’63 18‘000 R$ 65‘340’00

CLAUSULA QUARTA — DA FORMA E REGIME DE EXECUCAO

4.1. O Contrato sera executado de forma continuada, sob o regime de execueao indireta,
segundo o disposto nos arts. 6° e 10° da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA QUINTA — DO VALOR

5.1. O valor total do contrato é de R$ 383.580,00 (trezentos e oitenta e trés mil, quinhentos e oitenta
reais), devendo a importancia de R$ 255.720,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil setecentos e vinte
reais), ser atendida a conta de dotaeoes oreamentérias consignadas no oreamento corrente — Lei
Orgamentaria Anual n" 6.254 de 09 de janeiro de 2019, enquanto a parcela remanescente sera custeada
a conta de dotaeées a serem alocadas no (5) oreamento (s) seguinte(s).

CLASULA SEXTA — DA DOTAcAo ORCAMENTARIA
6.1. A despesa correra a conta da seguinte Dotaeao Oreamentéria:

Unidade Oreamentéria: 26.204

Programa de Trabalho: 26.l22.6001.8517.0076

Fonte: 100

Natureza da Despesa: 33.90.39

6.2. O empenho inicial e de R$ 115.074,00 (cento e quinze mil, setenta e quatro reais) conforme Nota
de Empenho n” 2019NE00398, emitida em 14/05/2019, sob o evento 11" 400091, na modalidade 02-
Estimativo.
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CLAUSULA SETIMA - D0 PAGAMENTO

7.1. O pagamento seré feito conforme as Normas de Execucao Oreamentaria, Financeira e Contabil

do Distrito Federal, mediante apresentacfio de Nota Fiscal da empresa contratada, devidamente ates-
tada pelo Fiscal do Contrato.

7.2. A CONTRATADA deveré emitir notas fiscais/faturas diferenciadas para produtos e servicos, de-

talhando os servicos executados e o consumo dos combustiveis.

7.3. Na nota fiscal do consumo de combustiveis, deveré constar a quantidade de litros consumidos, o

valor do litro sem o desconto, o valor do desconto em percentual e o valor total de consumo com o
desconto aplicado.

7.4. Para fins de emissao da Nota fiscal do Servico de Gerenciamento, seré aplicado o percentual da
Taxa de Administracao sobre o valor total final da nota fiscal do consumo de combustivel.

7.5. O valor a ser pago a titulo de Taxa de Administracao, sera ajustado a0 atendimento das metas es-

tabelecidas para o lndice de Disponibilidade eletronica da relacao de estabelecimentos credenciados,
conforme estabelecido do instrumento de medicao de resultado, Anexo V do Termo de Referéncia.

7.6. Os valores a serem efetivamente pagos serao:

7.6.1. Para 0 consumo de combustivel os cobrados pela rede credenciada por ocasiao da demanda,
apés pesquisa dos precos, decrescidos do percentual de desconto ofertado pela gerenciadora, que tera
como limite 0 menor preco praticado entre o valor da bomba a vista 6 o preco médio publicado pela
ANP ou pesquisa de preco realizado no mercado para os itens que n50 sao publicados pela ANP;

7.6.2. Para os servicos de gerenciamento de combustivel, com utilizacao de um sistema informatiza-

do integrado, sera page a taxa de administracao em percentual que incidiré sobre o valor total da fa-

tura final do consumo de combustivel no més.

7.7. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratacao, ou,
ainda, circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, como por exemplo, obrigacao financeira

pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que
a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar se a
apés a comprovacao da regularizacao da situacao, n50 acarretando qualquer onus para a Contratante.

7.8. A Nota Fiscal detalhada é considerada como requisito para aposicao do Atesto no documento
pelo fiscal do Contrato.
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7.9. Nos termos da Instruqao Normativa SLTI/MPOG n° 05, de 2017, recepcionada no Distrito Fede-
ral pela Decreto n" 38.934/2018, sera efetuada a retenoao ou glosa no pagamento, proporcional a irre-
gularidade verificada, sem prejuizo das saneées cabiveis, case so constate que a Contratada:

7.9.1. Nao produziu os resultados acordados;

7.9.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou nao as executou com a qualidade minima exi-
gida;

7.9.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execueao do servieo, ou
utilizou 05 com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.10. A Contratante podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a operagoes du-
plicadas, irregulares, multas ou indenizaqoes devidas pela Contratada ou que apresentem inconsisten-
cias nos relatén'os apresentados, que inviabilizem a pronta identificaeao da procedéncia da transaeao,
nos termos do contrato, independentemente das demais corninagoes legais.

7.11. Nas contrataeoes de servieos continuados com dedicaeao exclusiva de mao-de-obra, as regras
sobre a reteneao provisoria e mensal de provisoes trabalhistas serao realizadas nos termos previstos
na Lei n" 4.636/2011, regulamentada pelo Decreto Distrital n° 34.649/2013.

7.12. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA devera apresentar os documentos abaixo relacio—
nados:

a) Certidao de regularidade de débitos Relativos as Contribuigoes Previdenciarias (Certidao Negava
de Débito — CND ou Certidao Positiva com Efeito de Negava);

b) Cenificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servieo — FGTS, fomecido pela
CEF — Caixa Economica Federal, devidamcnte atualizado (Lei n.0 8.036/90);

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

d) Certidao Negava de Débitos Trabalhistas — CNDT ou Certidao Positiva com Efeitos de Negava
emitido pelo Tribunal Superior do Trabalho (em www.tst.jus.br), em cumprimento a Lei n°
12.440/2011, visando a comprovaefio da incxisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho.

7.13. O pagamento sera efetuado até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de apresentaeao da
Nota Fiscal, desde que o documento de cobranea esteja em condiooes de liquidagao de pagamento.
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7.14. Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administraeao, a parcela devida

seré atualizada monetariamente, desde o vencimento da obrigaeao até a data do efetivo pagamento de

acordo com a variaeao “pro rata tempore” do IPCA, nos termos do art. 3" do Decreto n° 37.121/2016.

7.15. Nenhum pagamento sera efetuado a licitante enquanto pendente de liquidaeao, qualquer obriga-

950 que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere direito ao
pleito de reajustamento de preeos ou correeao monetaria (quando for o caso).

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

1- Se 0 valor da multa for superior a0 valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera o

contratado pela sua diferenea, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administraeao ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

7.17. A multa seré formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 8°, da Lei

n" 8.666, de 21 de junho de 1993 e seré executada apos regular processo administrative, oferecido a

contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias fiteis, a contar do recebimen-

to da notificaefio, nos termos do § 3“ do art. 86 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

7.18. As empresas com sede ou domicilio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais ou su-

periores a R$ 5000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serao feitos exclusivamente, mediante crédi—

to em conta corrente, em nome do beneficiario junto ao Banco de Brasilia S/A — BRB. Para tanto de-

verao apresentar o ni'lmero da coma corrente e agéncia onde deseja receber seus créditos, de acordo

com o Decreto n.° 32.767 de 17/02/2011, publicado no DODF n0 35, pag.3, de 18/02/2011, alterado

pelo alterado pelo Decreto de n“ 36.135/2014, de 12/12/2014.

CLAUSULA OlTAVA — DA VIGENCIA

8.1. O Contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses, contados da sua assinamra, admitidas prorrogaeoes

por iguais e sucessivos periodos, limitadas a duraeao a 60 (sessenta) meses, por se tratar de servieos

que sua interrupeao ou descontinuidade afeta grande parte da atividade flm de todas as Unidades

beneficiadas, podendo trazer prejuizos na paralisaeao da prestaeao dos services em tela, toma-se

evidente a necessidade de uma contrataeao de natureza continuada nos termos do lnciso 11 do artigo 57

da Lei n" 8.666/93, corn eficacia a partir de sua publicaeao, sendo seu extrato publicado no DODF, a

expensas do Contratante.

8.2. A prorrogaeao quando necessaria teré a periodicidade de 12 (doze) meses, até o limite de 60

(sessenta) meses, caso sejam observados os requisitos alinhados para verificaeao da manutengao da

vantajosidade dos preeos pactuados.
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8.3. O(s) valor(es) a ser(em) pactuado(s) no(s) contrato(s) levaré(ao) em consideraeao os percentuais
de desconto e de taxa de administraeao ofertados pela(s) 1icitante(s) vencedora(s). (Decisao n"
3 .927/201 8-TCDF).

CLAUSULA NONA — DA GARANTIA

9.1. For ocasifio da celebraeao do contrato, sera exigida da contratada a prestaeao de uma das
seguintes garantias:

a) caueao: em dinheiro ou em titulos da divida pfiblica;

b) seguro-garantia; ou

c) fianea bancaria.

9.2. Cabera a CONTRATADA optar por uma das modalidades de garantia acima, no valor de R$
l9.179,00 (dezenove mil cento e setenta e nove reais), correspondente a0 percentual de 5% (cinco por
cento) do valor do contrato (Lei n° 8.666/93, art. 56, § 2").

9.3. A fianea bancéria formalizar-se-é através de carta fianea fomecida por instituieio financeira que,
por si on pelos acionistas detentores de seu controle, n50 participem do capital ou da direeio da
licitante vencedora, sendo indispensével expressa renfincia, pelo flador, aos beneficios do artigo 827,
do Codigo Civil de 2002.

9.4. Toda e qualquer garantia prestada pela CONTRATADA:

a) somente poderé ser levantada apés a extineao do contrato, e quando em dinheiro, atualizada
monetariamente;

b) podera, a critério da Administragao do Distrito Federal, ser utilizada para cobrir eventuais multas
e/ou cobrir o inadimplemento de obrigaeoes contratuais, sem prejuizo da indenizaeao eventualmente
cabivel. Nesta hipétese, no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos apos o recebimento da
notificaeao regularmente expedida, a garantia deveré ser reconstitul'da;

c) ficaré retida no caso de rescisfio contratual, até definitiva solueao das pendéncias administrativas ou
judiciais.

9.5. Sem prejul’zo das saneoes previstas na lei e no Edital, a n50 prestaefio da garantia exigida seré
considerada recusa injustificada em assinar o Contrato, implicando na imediata anulaeao da NE (Nota
de Empenho) emitida.
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9.6. Fica vedado a CONTRATADA pactuar com terceiros, clausulas de n50 ressarcimento ou n50

liberaeao do valor dado em garantia de multas por descumprimento pactual.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

10.1. Informar a CONTRATADA e seus prepostos, tempestivamente, todas as providéncias necessarias

ao bom andamento dos servieos.

10.2. Fiscalizar o cumprimento das obrigaeoes e encargos no que se refere a execuefio do contrato.

10.3. Emitir pareceres em todos os atos relatives 51 execueao do contrato, em especial aplicacao de

sancoes, alteraeoes e repactuaeoes do contrato.

10.4. Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA as instalaeoes objeto do contrato,

independentemente de permissao pre’via, desde que especificamente credenciados e identificados.

10.5. Prestar as informagoes e 05 esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

10.6. Emitir Nota de Empenho em favor da CONTRATADA.

10.7. Repassar na assinatura do contrato, as informaeoes técnicas para que a CONTRATADA proceda

a disponibilizaeao do Sistema.

10.8. Efetuar pagamento mediante a apresentaeao da fatura correspondente, apos conferéncia e atesto

da execueao, no valor acordado em contrato,

10.9. Exigir dos servidores de posse dos cartoes as notas fiscais do abastecimento.

10.10. Estabelecer rotinas para o cumprimento do objeto do Contrato.

10.11. Quando da formalizaefio das contrataeées decorrentes da ata de registro de pregos, o orgio

contratante devera exigir a implementaefio do Programa de Integridade das Empresas a serem

contratadas pela Administraeao Pfiblica do Distrito Federal, nos termos do art. 15 da Lei n°

6.112/2018, alterada pela Lei 11" 6.176, de 16 de julho de 2018.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1. Manter, durante todo o periodo de vigéncia contratual, todas as condieoes de habilitaeao e

qualificaeao que permitiram sua contrataeao.

11.2. Arcar corn todas as despesas resultantes d0 sistema de gerenciamento eletronico, instalaeoes,

manuteneoes, relatérios assim como as demais decorrentes do regular funcionamento do sistema.
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11.3. Oferecer treinamento aos fiscais, operadores e usuarios do sistema, bem como esclarecer as
dl'ividas suscitados, sempre que necessén'o, durante a execueao do contrato.

11.4. Fomecer gratuitamente os canoes magnéticos para cada veiculo cadastrado, conforme relatério
emitido pela Contratante, inclusive para os casos de perda, extravio ou incorporaeao de novos veiculos
automotores a frota.

11.5. Responsabilizar—se inteiramente pela qualidade dos combustiveis fornecidos pelos postos de
revenda, bem como certificar que os postos revendedores cadastrados estejam em conformidade com
as normas da Agéncia Nacional de Petroleo — ANP, nos termos da Portaria 116, de 05 de Julho de
2.000.

11.6. Manter atualizada a listagem dos postos de abastecimento integrantes da rede credenciada,
disponivel para consulta pelo fiscal do contrato no Sistema de gerenciamento, e informar,
imediatamente, a Contratante de eventuais inclusoes e exclusoes de postos credenciados.

11.7. Garantir que os preeos dos combustiveis cobrados pela rede credenciada (gasolina, etanol, oleo
diesel), sejam os menores preeos entre o valor da bomba praticado a vista e o valor médio da tabela
ANP do Distrito Federal, da semana do abastecimento.

11.8. Disponibilizar arquivo eletronico relativo as operaeoes realizadas, por veiculo, de maneira a se
proceder continuamente o gerenciamento e controle do abastecimento da frota.

11.9. Importar as informaeoes do banco de dados em formato de planilhas .csv, contendo todo o
historico dos nossos veiculos, a ser disponibilizado pela SUTIC/SEPLAG. Bem como disponibilizar
acesso necessario a coleta de dados a serem armazenados na SUTIC/SEPLAG.

11.10. Apresentar, sempre que solicitado, documentos que comprovem a procedéncia do combustivel.

11.11. Adotar sistema de seguranea que impeea o abastecimento de outros veiculos que nao sejam
autorizados pela CONTRATANTE, permitindo o controle sobre todos os abastecimentos.

11.12. A CONTRATADA somente permitira o acesso ao sistema de gerenciamento informatizado de
abastecimento, para qualquer operaqao, quando digitada senha, validando o usuério.

11.13. A CONTRATADA impedira o abastecimento indevido ou nao autorizado (bloqueio),
considerando sua ocorréncia como falha do sistema. Neste caso, o valor consumido n50 sera pago pela
CONTRATANTE.

11.14. Entregar, obrigatoriamcnte, na assinatura do contrato, relaeao com no minimo 1 (um) posto
credenciado e em funcionamento, em cada Regiao Administrava abaixo especificada:
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11.14.1. Para os Lotes de 1 a0 4 — Asa Sul, Asa Norte, Taguatinga, Ceilandia, Brazlandia, Guara,
Sobradinho, Planaltina, Gama, Santa Maria, SE10 Sebastiao, Paranoé, Lago Sul, Aguas Claras, Recanto
das Emas, Samambaia e Lago Paranoé (lacustrc);

11.15. A contratada devera promover a transieao do sistema de gerenciamento atual para o novo
sistema contratado, sem ocorrer interrupeao no servieo de fomecimento de combustivel.

11.16. Disponibilizar o sistema de gerenciamento funcionando em até 05 (cinco) dias, apos as
informaeoes técnicas repassadas pela CONTRATANTE, que devera ocorrer em até 2 (dois) dias fiteis
apés a assinatura do contrato, bem como oferecer treinamento do sistema aos Gestores do contrato, no
mesmo prazo estipulado e aos demais usuarios da SEPLAG, em 15 (quinze) dias, apés a assinatura do
contrato.

11.17. Implantar e disponibilizar em pleno funcionamento todo o sistema, bem como possuir
credenciamento com no mlnimo, 1 (um) posto de abastecimento no Distrito Federal, no prazo méximo
de até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a contar da assinatura do termo contratual, em cada Regiao
Administrava abaixo especificada:

11.17.1. Para 0s Lotes de l ao 4 - Asa None, Asa Sul, Zona Central de Brasilia, Taguatinga Norte,
Taguatinga Sul, Taguatinga Centro, Ceilandia Norte, Ceilandia Sul, Ceilandia Centro, Samambaia

Norte, Samambaia Sul, Gama Leste, Gama Oeste e Setor Central do Gama, Brazlandia, Sobradinho,

Planaltina, Paranoa, Nficleo Bandeirante, Guara, Cruzeiro, Santa Maria, 850 Sebastiao, Recanto das

Emas, Lago Sul, Riacho Fundo, Lago Norte, Candangolandia, Vicente Pires, Estrutural, Aguas Claras,

Riacho Fundo II, Sudoeste, Octogonal, Varjao, Park Way, Setor Complementar de Indl’lstrias,
Sobradinho II e Jardim Boténico, Lago Paranoa (lacustre). Nao havendo posto legalmente habilitado

nas localidades indicadas, considerar—se-é atendida a exigéncia com o credenciamento do posto
comprovadamente mais proximo.

11.18. A CONTRATANTE poderé solicitar o credenciamento de outros pontos que nao os expressos

no item acima. No caso de impossibilidade a CONTRATADA deveré arrazoar e comprovar
documentalmente a impossibilidade e negava/desinteresse do responsavel pelo posto de abastecimento
indicado para credenciamento pela CONTRATANTE.

11.19. No caso de pedido de descredenciamento, outro posto de abastecimento devera ser previamente
credenciado na localidade, antes da finalizaeao do processo, garantindo-se assim a continuidade do
abastecimento de combustivel.

11.20. A CONTRATADA devera permitir acesso, a qualquer tempo, a todos os dados relatlvos aos
registros e as unidades que compoem a frota do GDF e emissao, a qualquer momento, de relatorios
gerenciais enquanto durar o contrato e até a captura dos dados por pane dos orgaos em banco de dados
da administraeao.
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11.21. Garantir que o servico nao sofreré interrupcfio para fechamento de faturas, sob pena de multa
prevista em contrato.

11.22. Disponibilizar descricoes técnicas detalhadas dos procedimentos e utilizacao do sistema e das
suas operacoes, compreendendo a administracao e o gerenciamento do abastecimento e das diversas
disposicoes de supone oferecidas aos usuérios 6 a0 gestor do contrato, para mclhor aproveitamento
operacional da solucao apresentada, conforme exigéncias deste Termo dc Referéncia.

11.23. Disponibilizar copia do manual de utilizacao dos softwares de gerenciamento e de consolidacao
de dados, na realizacao do treinamento.

11.24. A CONTRATADA firmaré termo de declaracao de compromisso para efetuar treinamentos,
quando necessaries, a0 gestor e aos usuarios envolvidos na utilizacao da solucao proposta, nos locals
estabelecidos em comum acordo entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA.

11.25. A CONTRATADA devera, ainda, realizar no momento do treinamento, apresentacfio ilustrava
sobre o funcionamento do cartao ou dispositivo/equipamento eletronico, 0 terminal de leitura, a
gravacéo dos dados, a troca de cartoes ou dispositivos/equipamentos, a solucfio de problemas no
extravio dos softwares de gerenciamento e controle de informacoes etc. em local e horén'o indicados
pelo CONTRATANTE, devendo no local ser disponibilizado ou explicado os seguintes itens:

1125.]. Terminal similar aos que sao instalados no posto de abastecimento, de leitura e gravacfio
eletronica de dados;

1125.2. Microcomputador com sistema (software) de gerenciamento de informacoes de
abastecimento;

1125.3. Canoes e/ ou dispositivos/equipamentos eletrénicos utilizados pela contratada para alimentar
o sistema;

1125.4. Procedimentos de operacao dos equipamentos citados acima, de acordo com o objcto deste
Termo de Referéncia;

1125.5. Outros procedimentos necessérios ao perfeito entendimento do sistema, por parte dos
usuarios;

11.26. Garantir a perfeita conclusao do abastecimento, mesmo em condicées de contingéncias, a
exemplo da queda de energia.
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11.27. Se houvcr ocorréncias de indisponibilidade do sistema e/ou bloqueio de abastecimentos com

mensagens referente a mic autorizaeao do abastecimento para o posto, devido a esta indisponibilidade,

a solugao deve ser de até 4 (quatro) horas a partir da notificagao da comissao executora.

11.28. Se houver o abastecimento e a mac finalizaeao da baixa no sistema devido a algum problema

técnico, a CONTRATADA deve solucionar tal questao até o fechamento da fatura. E se também 1150

for possivel solucionar neste pcriodo, sera na préxima fatura mediante justificava.

11.29. A CONTRATADA devera garantir que os postos credenciados para as unidades que possuam

veiculos das categorias caminhoes, cavalo mecanico, deverio possuir nas suas instalaeoes area

suflciente para movimentagfio e manobras necessarias ao abastecimento e promover o atendimento as

regras estabelecidas pelo PROCONVE, na medida das exigéncias da Lei.

11.30. Acompanhar e publicar tempestivamente, no sistema de gestao da frota na tela inicial, a

divulgaeao dos postos autuados e/ou interditados pela ANP, por problemas de qualidade do

combustivel fomecido, e informar imediatamente a0 gestor do contrato. Caso algum dos postos

credenciados pela CONTRATADA vier a constar da relaeao divulgada pela ANP, apés a apuraefio e

conclusfio punitiva, devera ser providenciado novo credenciamento para substituir o anterior, no prazo

méximo de 15 (quinze) dias.

11.31. Quanto ao abastecimento, os sistemas de controle e de cobranea da CONTRATADA deverao

registrar e glosar automaticamente, os abastecimentos efetuados em que o valor praticado no posto

credenciado seja superior a media da ANP.

11.32. Promover o credenciamento de estabelecimentos aptos a fomecer os produtos, deste Termo de

Referéncia (gasolina, etanol, éleo diesel).

11.33. Obedecer rigorosamente aos prazos determinados para entrega dos servieos.

11.34. Exigir dos postos credenciados e dar garantia de qualidade dos servigos e insumos fomecidos,

obedecendo a legislaeao vigente, em especial as expedidas pela ANP, pela Associaeao Brasileira das

Nomas Técnicas (ABNT), pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) e pela Secretaria

de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hidricos (SEMARH), ficando a seu encargo 0 controle e a

fiscalizaefio dos postos credenciados.

11.35. Em caso de comprovaefio de danos aos veiculos, oriundos de insumos (combustiveis) fora das

especificaqées exigidas pela ANP, a CONTRATADA, responsabilizar-se-é pelo conserto/substituieao

das unidades, sem onus para a CONTRATANTE. Em caso de perda total do bem, este deveré ser

substituido por outro com as mesmas caracteristicas.
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11.36. Responsabilizar—se, mediante expedicfio de documento, por qualquer avaria ou prejuizo
ocasionado quando da instalacao dos mecanismos de controle de abastecimento, caso se faca
necessaria a sua instalacao no veiculo, ou quando do abastecimento propriamente dito, caso
comprovada a responsabilidade exclusiva do posto credenciado.

11.37. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administracfio ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do contrato, n50 excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade pela fiscalizacao ou pelo acompanhamento por parte do orgao interessado.

11.38. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, sociais, fiscais e comerciais
resultantes da execucao do contrato.

11.39. Fomecer as suas expensas, os equipamentos como canoes, chips e periféricos/equipamentos e
programas de informatica (softwares) nas quantidades suficientes para a correta execucfio do servico.

11.40. Apresentar, obrigatoriamente, na assinatura do contrato cronograma estabelecendo as etapas de
credenciamento com os postos localizados nas regioes exigidas neste Termo de Referéncia.

11.41. Indicar preposto para acompanhar e fiscalizar a prestacao do servico.

11.42. Responsabilizar—se pelas atualizacoes programadas do sistema que deverfio ocorrer,
obrigatoriamente, fora do horario comercial.

11.43. Disponibilizar (caso necessite, instalar nos veiculos algum dispositivo para afen'cao) em regime
de comodato a0 CONTRATANTE, para utilizacfio durante o prazo da Vigéncia contratual, os
equipamentos e soflwares necessarios a prestacao do servico, devendo apresentar listagem contento
sua identificacao e numeracao.

11.44. Emitir, até 0 5° (quinto) dia fitil, apos o fechamento da fatura do fornecimento do combustivel,
nota fiscal diferenciada para produtos e servicos, acompanhada de relatério anali'tico do sistema de
gerenciamento dos postos de abastecimento, como também as tabelas da ANP referentes ao periodo
apurado e encaminhar a contratada, nos termos do item seguinte.

11.45. Para efeito de medicio, a CONTRATADA devera considerar 2 (duas) quinzenas, sendo que a
primeira corresponde a0 periodo do 1° a0 15" dia do més, e a segunda, ao periodo do 16° ao liltimo dia
do més. A CONTRATADA deveré apresentar, junto as faturas, um relatorio analitico, discriminando os
abastecimentos realizados no periodo, per base operacional e respectivo centro de custo, contendo as
seguintes informacoes:

1 1.45.1. Identificacfio do posto (nome e endereco);
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11.452. Identificaeae do veicule (marca, tipe, prefixo e placa);

11.45.3. Leitura do odometre do veicule no memento do abastecimente;

11.45.4. Tipe de combustivel;

11.455. Data e hora da transaeao;

11.456. Quantidade de litres;

11.457. Valor da operaeao per veicule;

11.458. ldentificaeao do condutor (nome e registre funcienal);

11.459. Valor da taxa;

11.45.10. Valor brute;

11.451 1. Valor liquide;

11.45.12. Preeo me'dio da ANP e difereneas.

11.46. Respensabilizar—se per quaisquer danos pesseais e/ eu materiais, causados per te'cnices

(empregados) e acidentes causados per terceiros, bem como pelo pagamento de salaries, encargos

sociais e trabalhistas, tributes e demais despesas eventuais, decerrentes da prestacae dos services.

11.47. Responsabilizar—se das eventuais despesas para execueao do service solicitade, qualquer que

seja o valor, e cumprir todas as obrigaeees censtantes do(s) Anexe(s) deste Ate Cenvecatérie.

11.48. A Contratada se obriga a manter, durante toda a execueie do contrato, em compatibilidade com

as obrigagees per ela assumidas, todas as cendieees de habilitaeae e qualificaeao exigidas na licitaefie.

11.49. Respeitar es termes estipulados no Decrete n° 38.365, publicade no Diario Oficial do Distrito

Federal n0 143, de 27 de julho de 2017, que regulamenta a Lei nu 5.448, de 12 de janeire de 2015, e

qual proibe centefido discriminatorie contra mulher.

11.50. A Centratada fica ebrigada a comprevar a implantaeao do Programa de Integridade, nos termes

do art. 5", da Lei Distrital n" 6.112/2018, alterada pela Lei n" 6.176, de 16 de julho de 2018.

11.51. A centratada devera declarar que atende aos requisites de sustentabilidade previstes ne art. 2°

da Lei Distrital n° 4.770/2012, em cenfermidade com o Decrete n" 7.746/2012, que regulamenta 0

art. 3" da Lei 11" 8.666/1993, bem come 0 Decrete de 11" 39.103/2018, que regulamenta, no ambito do
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Distrito Federal, o Sistema de Registro de Preeos, estabelece a implementaeao de crite'rios, praticas e
aeoes de logistica sustentavel no ambito da Administraeao Pfiblica do Distrito Federal direta, autar-
quica e fundacional e das empresas estatais dependentes, devendo ser observados os requisitos ambi-
entais com menor impacto ambiental em relaeao aos seus similares.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA ALTERAcAo CONTRATUAL

12.1. Toda e qualquer alteraeao devera ser processada mediante a celebraeao de Termo Aditivo, com
amparo no art. 65, da Lei n" 8.666/93, vedada a modificaeao do objeto.

12.2. A alteraeao de valor contratual, para fazer face ao reajuste de preeo previsto no proprio contrato,
as atualizaeoes, compensaeao ou penalizaeéo financeira de correntes das condieoes de pagamentos
nela previstas, bem como o empenho de dotaeoes oreamentan'as, suplementares, até o limite do seu
valor corrigido, nao caracterizam alteraeoes do mesmo, podendo ser registrado por simples
apostilamento, dispensando a celebraeao de aditamento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS PENALIDADES

13.1 0 atraso injustificado na execugao, bem como a inexecueao total ou parcial do Contrato sujeitara
a Contratada a multa prevista no Edital, descontada da garantia oferecida ou judicialmente, sem
prejuizo das saneoes previstas no art. 87, da Lei n” 8.666/93, facultada ao Distrito Federal, em todo
caso, a rescisao unilateral, bem como investir—se na posse dc bens, alienar coisas, promover
contrataeoes para conclusao ou aperfeieoamento de obras ou servieos.

13.2 - Das Espécies

13.2.1 — As licitantes e/ou contratadas que n50 cumprirem integralmente as obrigaeoes assumidas,
garantida a prévia defesa, estao sujeitas as seguintes saneoes em conformidade com o Decreto n°
26.851 de 30/05/2006, publicado no DODF n° 103 (16 31/05/2006, pg. 05/07, alterado pelos Decretos
n°s 26.993/2006 de 12/07/2006, 27.069/2006 dc 14/08/2006 e Decreto n" 35.831/2014 de 19 /09/2014:

I - adverténcia;

II - multa; 6

III - suspensao temporéria de participaeao em licitaeao, e impedimento de contratar com a
Administraeao do Distrito Federal, por prazo n50 superior a 2 (dois) anos, e dosada segundo a natureza
e a gravidade da falta cometida.

a) para a licitante e/ou contratada através da modalidade pregao presencial ou eletronico que.
convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, n50 celebrar o contrato, deixar de entregar ou
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apresentar documentaeao falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execuefio do seu

objeto, comportar—se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; a penalidade sera aplicada por prazo

n50 superior a 5 (cinco) anos, e a licitante e/ou contratada seré descredenciada do Sistema dc Cadastro

dc Fomecedores, sem prejul'zo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominaeoes

legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida;

b) para as licitantes nas demais modalidades de licitaefio previstas na Lei n° 8.666, de 21 de junho de

1993, a penalidade seré aplicada por prazo n50 superior a 2 (dois) anos, e dosada segundo a natureza e

a gravidade da falta cometida.

IV - declaraefio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraeio Pfiblica enquanto

perdurarem os motivos determinantes da puniefio ou ate' que seja promovida a reabilitaefio perante a

propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a contratada ressarcir a

Administraefio pelos prejuizos resultantes e apos decorrido o prazo da sanefio aplicada com base no

inciso anterior.

13.2.2. As saneoes previstas nos incisos I, III e IV do subitem anterior poderfio ser aplicadas

juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respective processo, no

prazo de 5 (cinco) dias fiteis.

13 .3. Da Adverténcia

13.3.1. A adverténcia é o aviso por escrito, emitido quando o licitante e/ou contratada descumprir

qualquer obrigaefio, e sera expedido:

I - pela SUBSECRETARIA DE COMPRAS GOVERNAMENTIAS/SEPLAG, quando o

dcscumprimento da obrigaefio ocorrcr no fimbito do procedimento licitatorio; 6

II — pelo ordenador de despesas do orgao contratante se 0 descumprimento da obrigaeao ocorrer na

fase dc execueao contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o

contrato.

13.4. Da Multa

13.4.1. A multa é a sanofio pecuniaria que sera imposta a contratada, pelo ordenador de despesas do

orgéo contratante, por atraso injustificado na entrega ou execueéo do contrato, e seré aplicada nos

seguintes percentuais:
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I — 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material on execueao de
servieos, calculado sobre o 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;

II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execueao
de servieos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais
adimplidas em atraso, em caréter excepcional, e a crite'rio do orgao contratante, quando o atraso
ultrapassar 30 (trinta) dias, nfio podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo
da obrigaeao contratada;

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

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatério em assinar o contrato ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administraeao, recusa parcial ou
total na entrega do material, recusa na conclusao do serviqo, ou rescisao do contrato/ nota de empenho,
calculado sobre a pane inadimplente; e V- me 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de
empenho, pelo descumprimento de qualquer clausula do contrato, exceto prazo de entrega.

13.4.2. A multa sera formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 8°, da
Lei n° 8.666/93 e sera executada apés regular processo administrativo, oferecido a contratada a
oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar do recebimento da
notificaeao, nos termos do § 30 do art. 86 da Lei n" 8.666/93, observada a seguinte ordem:

I - mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato;

11 - mediante desconto no valor das parcelas devidas a contratada; e

III - mediante procedimento administrative ou judicial de execueao.

13.4.3, Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderé
a contratada pela sua diferenea, devidamente atualizada pelo lndice Geral de Preeos Mercado (IGP-M)
ou equivalente, que seré descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administraeao ou
cobrados judicialmente.

13.4.4. 0 atraso, para efeito de calculo de multa, sera contado em dias corridos, a partir do dia seguinte
ao do vencimento do prazo de entrega ou execuefio do contrato, se dia de expediente normal na
repartieao interessada, on no primeiro dia util seguinte.

13.4.5. Em despacho, com fundamentaeao sumaria, poderé ser relevado:
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I - o atraso n50 superior a 5 (cinco) dias; e

11 - a execuqfio de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobranea.

13.4.6. A multa poderé ser aplicada cumulativamente com outras sangées, segundo a natureza e a

gravidade da falta cometida, consoante o previsto do subitem 13.2.2 6 observado o principio da

proporcionalidade.

13.4.7. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverfio ser cancelados

e/ou rescindidos, exceto se houver justificado interesse da unidade contratante em admitir atraso

superior a 30 (trinta) dias, que seré penalizado na forma do inciso 11 do subitem 12.4.1.

13.4.8. A saneio pecuniéria prevista no inciso IV do subitem 12.4.1 n50 se aplica nas hipéteses de

rescisao contratual que n50 ensejam penalidades.

13.5. Da Suspensfio

13.5.1. A suspensao é a sanefio que impede temporariamente o fomecedor dc participar de licitaeéo e

de contratar com a Administraefio, e, se aplicada em decorréncia de licitaefio na modalidade pregao,

ainda suspende o registro cadastral da licitante e/ou contratada no Cadastro de Fornecedores do

Distrito Federal, instituido pelo Decreto n° 25.966, de 23 de junho de 2005, e no Sistema de

Cadastramento Unificado de Fomecedores — SICAF, de acordo com os prazos a seguir:

I - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de adverténcia, emitida pela SUBSECRETARIA

DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS, a licitante e/ou contratada permanecer inadimplente;

II - por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital, os

documentos e anexos exigidos, quer por via fax ou intemet, de forma proviséria, ou, em original on

copia autenticada, de forma definitiva;

III - por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregao, convocada dentro do prazo de

validade de sua proposta, n50 celebrar o contrato, ensejar o retardamento na execucao do seu objeto,

falhar ou fraudar na execuoao do contrato; e

IV - por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante:

a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitaeoes, objetivando obter,

para si on para outrem, vantagem decorrente da adjudicagao do objeto da licitaqao;
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b) tenha praticado atos ill’citos visando a frustrar os objetivos da licitaoao; e

c) receber qualquer das multas previstas no subitem anterior e n50 efetuar o pagamento;

13.5.2. S50 competentes para aplicar a penalidade de suspensfio:

I - A SUBSECRETARIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS, quando o descumpfimento da
obrigaeao ocorrer no ambito do procedimento licitatorio; e

11 - o ordenador de despesas do orgfio contratante, se 0 descumprimento da obrigaoao ocorrer na fase
de execuoéo contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar 0 contrato.

13.5.3. A penalidade de suspensao seré publicada no Diério Oficial do Distrito Federal.

13.5.4. 0 prazo previsto no inciso IV poderé ser aumentado para até 05 (cinco) anos, quando as
condutas ali previstas forem praticadas no fimbito dos procedimentos derivados dos pregoes.

13.6. Da Declaraoao de lnidoneidade

13.6.1. A declaraefio de inidoneidade seré aplicada pelo Secretério de Estado ou autoridade equivalente
do orgao de origem, a vista dos motivos informados na instruofio processual.

13.6.2. A declaracfio de inidoneidade prevista neste item 13.6 permaneceré em vigor enquanto perdura
rem os motivos que determinaram a puniefio ou até que seja promovida a reabilitaoao perante a propria
autoridade que a aplicou, e seré concedida sempre que a contratada ressarcir a Administraoao pelos
prejuizos resultantes de sua conduta e apés decorrido o prazo da sanoao.

13.6.3. A declaraofio de inidoneidade e/ou sua extinofio seré publicada no Diario Oficial do Distrito
Federal, e seus efeitos serao extensivos a todos os orgies/entidades subordinadas ou vinculadas ao
Poder Executivo do Distrito Federal, e a Administraefio Pfiblica, consoante dispoe 0 art. 87, IV, da Lei
11" 8.666, de 1993.

13.7. Das Demais Penalidades

13.7.1. As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, ou que
por quaisquer outros meios praticarem atos irregulares ou ilegalidades para obteneao no registro no
Cadastro de Fomecedores do Distrito Federal, administrado pela SUBSECRETARIA DE COMPRAS
GOVERNAMENTAIS, estario sujeitas as seguintes penalidades:
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I - suspenséo temporéria do certificado de registro cadastral ou da obteneao do registro, por até 24
(vinte e quatro) meses, dependendo da natureza e da gravidade dos fatos; e

11- declaraeao dc inidoneidade, nos termos do subitem 13.6;

III - aplicam-se a este subitem as disposigées do subitem 13.5.3 6 13.5.4.

13.7.2. As saneoes previstas nos subitens 13.5 c 13.6 poderfio também ser aplicadas as empresas ou
profissionais que, em razfio dos contratos regidos pelas Leis Federais no s 8.666, de 1993 011 10.520,
de 2002:

I - tenham sofrido condenaofio definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributes;

II - tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitaefio; e

111 - demonstrarem nfio possuir idoneidade para contratar com a Administragfio, em virtude de atos
ilicitos praticados.

13.8. Do Direito de Defesa

13.8.]. E facultado a interessada interpor recurso contra a aplicaefio das penas de adverténcia,
suspensio temporéria ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias fiteis, a contar da ciéncia da respectiva
notificaefio.

13.8.2. 0 recurso seré dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a
qual podera reconsiderar sua decisao, no prazo de 5 (cinco) dias Liteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo
subir, devidamente informado, devendo, neste case, a decisfio ser proferida dentro do prazo de 5
(cinco) dias fiteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

13.8.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Capitulo, excluir—se-é 0 dia do inicio e incluir-se—é
0 do vencimento, e considerar—se-ao os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto
em contrério;

13.8.4. Assegurado o direito a defesa prévia e ao contradito’rio, e apés o exaurimento da fase recursal,
a aplicaeao da sanofio sera formalizada por despacho motivado, cujo extrato deveré ser publicado no
Diério Oficial do Distrito Federal, devendo constar:

I - a origem e o nfimero do processo em que foi proferido o despacho;
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II - o prazo do impedimento para licitar e contratar;

III - o fundamento legal da saneao aplicada; e

IV - o nome ou a razao social do punido, com o nfimero de sua inscrieao no Cadastro da Receita
Federal

13.8.5. Apos o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposieao, a
autoridade competente para aplicagao da sangao providenciara a sua imediata divulgaeao no sitio
www.compras.df.gov.br, inclusive para o bloqueio da senha de acesso a0 Sistema de Controle e
Acompanhamento de Compra e Licitaeoes e Registro de Precos do Distrito Federal - e-compras, e aos
demais sistemas eletrénicos de contrataefio mandos por érgfios ou entidades da Administragao Pfiblica
do Distrito Federal.

13.8.6. Ficam desobrigadas do dever de publicagao no Diario Oficial do Distrito Federal as saneoes
aplicadas com fundamento nos subitens 12.3 e 12.4 deste capitulo de penalidades, as quais se
formalizam por meio de simples apostilamento, na forma do art. 65, §8°, da Lei [1" 8.666, de 1993.

13.9. Do Assentamento em Registros

13.9.1. Toda saneao aplicada sera anotada no historico cadastral da empresa.

13.9.2. As penalidades terao seus registros cancelados apés 0 decurso do prazo do ato que as aplicou.

13.10. Da Sujeieao a Perdas e Danos

13.10.l. Independentemente das saneées legais cabiveis, regulamentadas pelo Decreto n" 26.851/06 e
suas alteraooes, previstas neste edital, a licitante e/ou contratada ficara sujeita, ainda, a composieao das
perdas e danos causados a Administraefio pelo descumprimento das obrigaeoes licitatén'as e/ou
contratuais.

13 .1 1 . Disposieoes Complementares

13.1 1.1. As saneées previstas nos subitens 13.3, 13.4 e 13.5 do presente capitulo serao aplicadas pelo
ordenador de despesas do orgao contratante.

13.11.2. Os prazos referidos neste capitulo 56 se iniciam e vencem em dia de expediente no orgao ou
na entidade.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA RESCISAO AMIGAVEL

14.1. 0 Contrato podera ser rescindido amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no
processo da licitaeao, desde que haja conveniéncia para a Administraeao, nos termos do Art. 79, 11, da
Lei n.“ 8.666/93, mediante manifestaeao escrita de uma das partes, com antecedéncia minima de 60
(sessenta) dias, sem interrupeao do curso normal da execueao do Contrato. (Pareceres n° 050/201],
0757/2008 e 051/2013).

CLAUSULA DECIMA QUINTA—DA RESCISAO

15.1. 0 Contrato podera ser rescindido por ato unilateral da Administraeao, 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 saneoes cabiveis.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS DEBITOS PARA COM A FAZENDA PUBLICA

l6. 1. Os de'bitos da CONTRATADA para com a CONTRATANTE, decorrentes ou n50 do ajuste, serao
inscritos em Divida Ativa e cobrados mediante execueao na forma da legislaeao pertinente, podendo,
quando for o caso, ensejar a rescisao unilateral do Contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA- DA FISCALIZAQAO

17.1. A DFTRANS designara servidor responsavel pela fiscalizaeao, ao qua] competira acompanhar,
controlar e avaliar a execueao dos servieos, bem como dirimir as duvidas que surgirem no seu curso,
de tudo dando ciéncia a administraeao superior, nos termos do art. 67, da Lei n°. 8.666/93.

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

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

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA PUBLICACAO E DO REGISTRO

18.1. A eficacia do Contrato fica condicionada a publicaeio resumida do instrumento pela
Administraeao, na lmprensa Oficial, até o quinto dia util do més seguinte ac dc sua assinatura, para
ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.
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18.2. Os contratos e seus aditamentos serfio lavrados nas repartieoes interessadas, as quais manterao

arquivo cronolégico dos seus autografos e registro sistemético do seu extrato, salvo os relativos a

direitos reais sobre imoveis, que se formalizam por instrumento lavrado em cartério 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 —— D0 CUMPRIMENTO A0 DECRETO DISTRITAL No

34.031/2012 e 5.448/2015

19.1. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a

Corrupeao, pelo telefone 0800-6449060. (Parecer n0 330/2014-PROCAD/PGDF).

19.2. Nos termos da Lei Distrital n° 5.448, de 12 de janeiro de 2015, é estritamente proibido o uso ou

emprego de contefido discriminatorio, relativo as hipoteses previstas no art. 1" do mencionado diploma

legal, podendo sua utilizaqfio ensejar a rescisao do contrato e aplicaeéo de multa, sem prejuizo de

outras saneoes cabiveis.

CLAUSULA VIGESIMA - DO FORO

20.1. As panes contratantes elegem o foro de Brasilia, em privilégio a qualquer outro, para dirimir as

questées oriundas deste CONTRATO.

20.2. E assim, por estarem justas e contratadas, firmam o presente em 02 (duas) vias, de um 56 teor e

efeito, perante as testemunhas abaixo assinadas, que desde ja, consideram abonadas em juizo ou fora

dele, obrigando-se por i e seus sucessores a fazé-lo cumprir nos termos e condieoes estipulados.

Brasilia, 14 de maio de 2019.

CONTRATADA:

VJ)//c%/wmzv
ALEX DOS SANTOS BELARMINO

Representante
- amateur: warm

mm M6361. Wdrua-W. $568
10mm mo mum-L Wilde m nut-rpm cm.W

ANA P401
F~ ”LA 4

Transporte Urbano Do Distrito Federal - DFTRANS Lrel/enze RDA/5 D

SAIN - Setor de Areas lsoladas Norte — Terminal Ferrovia’rio de Brasilia — Sobreloja — Ala Sul jurame E W/7

CEP: 70.631-900 - Brasilia/BF ’7 Eda
Fone: (61) 30430409. Fax: 3043-0403


