Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Mobilidade

“Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060”

CONTRATO N“. 002/2016-SEMOB/DF

Contrato para Aquisição de Material
de Consumo pelo Distrito Federal nº
002/2016-SEMOB-DF, nos termos do

Padrão nº 07/2002.
Processo n“ 090.000.217/2016

Cláusula Primeira — Das Partes

O Distrito Federal, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE DO DISTRITO
FEDERAL - SEMOB, inscrita no CNPJ/MF nº 00.394.726/0001-56, situada na Praça do Buriti, Zona

Cívico Administrativa, Anexo do Palácio do Buriti, 15º Andar, Brasilia/DF, representada por
MARCOS DE ALENCAR DANTAS, inscrito no CPF sob nº 115.512.671-87, na qualidade de

Secretário de Estado de Mobilidade do Distrito Federal, com delegação de competência prevista nas
Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal,
doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado a EVOLUTION CARD PERS. EM
CART.

DE

PVC

LTDA,

doravante

denominada CONTRATADA,

inscrita

no

CNPJ/MF

nº.

07.486.520/0001—03 com sede na Rua Cel. Francisco Julio César Altieri, 47 — .ld. Prudência — São
Paulo, CEP. 04.651-000 representada por Lucimar Aparecida Alves, portadora da cédula de identidade
nº 13481233 SSP/SP, inscrita no CPF/MF nº. 083.621 .688-1 1, na qualidade de Sócio Administrador.

Cláusula Segunda — D0 Procedimento
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_
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.

1
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O presente Contrato obedece aos termos do Edital de LiCitação para registros de preços — Pregão “
Eletrônico nº 074/2015 , SEMC/SEPLAG, homologado em 12 de janeiro de 2016, H.431, conforme a

Lei nº 8.666/1993.
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Cláusula Terceira — D0 Objeto

O Contrato tem por objeto a aquisição de material de consumo de sinalização visual e aﬁm. de até 600
(seiscentos) crachás confeccionados em material: PVC laminado, flexível inquebrável, dimensões
5,40cm de largura por 8,50cm de altura com variação tolerável de até 01 mm em suas medidas,
características: cantos arredondados. resistente, com impressão de foto, de acordo com o modelo da

arte fornecida pela Contratante, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de
Referência, fls. 115 a 117, e do Edital de Licitação para registros de preços — Pregão Eletrônico nº

074/2015 — SULlC/SEPLAG, que passam a integrar o presente termo.

Cláusula Quarta — Da Forma de Fornecimento

A entrega do objeto será de 15 (quinze) dias corridos, a contar da data de emissão da Ordem De
Serviço, conforme especificação contida no Termo de Referência. HS. 115 a 117 e no Edital de
Licitação para registros de preços - Pregão Eletrônico nº 074/2015 — SULlC/SEPLAG, facultada sua
prorrogação nas hipóteses previstas no § lº, art. 57 da Lei nº 8.666/93. devidamente justificada por
escrito e previamente autorizada pela autoridade competente.

Cláusula Quinta — Do Valor

0 valor total do Contrato e' de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), procedente do Orçamento
do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual.

Cláusula Sexta — Da Dotação Orçamentária

6.1 — A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:
1 — Unidade Orçamentária: 26101 — Secretaria de Estado de Mobilidade do DF

11 — Programa de Trabalho: 26.122.600.185.170009 — Manutenção de Serviços Administrativos Gerais
111 — Natureza da Despesa: 33.90.30 4 Material de Consumo

1V — Fonte de Recursos: 100000000
6.2 — O empenho inicial é de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) conforme Nota de Empenho

Nº 2016NE00165, emitida em 29/03/2016 sob o evento 400091, na modalidade: estimativo.
Secretaria de Estado de Mobilidade/SEMOB

Anexo do Palácio do Buriti, 15º Andar — Brasilia (DF) — CEP: 70.075-900
Telefone: (061) 3441-3406 — Fax: (061) 3441—3407 — mobilidade.gab@gmail‘com

Z:\3.DIRETORIA DE CONTRATOS E CONVENIOS\2016\CONTRATOS\CONTRATOS\C0ntrato padrão 07—2002 - 090.000.217—2016%,)
CRACHAS.docx

/
2

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Mobilidade

“Havendo irregularidades neste instrumento. entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção. no telefone 0800—6449060”

Cláusula Sétima — Do Pagamento

7.] O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e
Contábil do Distrito Federal. em parcela (s). mediante a apresentação de Nota Fiscal, liquidada até 30
(trinta) dias de sua apresentação, devidamente atestada pelo Executor do Contrato.
7.2

Para efeito de pagamento,

a CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo

relacionados:
[ — Certidão de regularidade de débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias (Certidão Negativa
de Débito A CND ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa);
ll — Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço — FGTS, fornecido pela

CEF — Caixa Econômica Federal. devidamente atualizado (Lei nº 8.036/90);
III — Certidão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal;

IV — Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT ou Positiva com Efeitos de Negativa, emitida
pelo Tribunal Superior do Trabalho (em www.tst,jus.br), em cumprimento à Lei nº 12.440/201 1,

visando à comprovação da inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.

Cláusula Oitava — D0 Prazo de Vigência
O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura.

Cláusula Nona — Da garantia

A garantia ou assistência técnica do bem está especificada em Termo de Garantia, anexo a este
Contrato.

Cláusula Décima — Da responsabilidade do Distrito Federal

O Distrito Federal responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo e de culpa.
Cláusula Décima Primeira — Das Obrigações e Responsabilidades da Contratada

1 1.1- A Contratada fica obrigada a apresentar, ao Distrito Federal:
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- Até o quinto dia útil do mês subsequente, comprovante de recolhimento dos encargos

previdenciários, resultantes da execução do Contrato;
11 - Comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais;

111 - Garantir a boa qualidade dos produtos fornecidos a Administração, bem como efetuar a imediata
substituição, às suas expensas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após a comunicação da
Administração, de qualquer produto entregue, que não esteja de acordo com as especificações ou em
relação ao qual, posteriormente, não obstante os testes realizados venham a se constatar qualquer
adulteração ou vicio;
1V — Zelar e garantir a boa qualidade dos produtos fornecidos a Administração, em consonância com
os parâmetros de qualidade fixados e exigidos pelas normas técnicas pertinentes, expedidas pelo poder
Público;
V

-

Cumprir

rigorosamente

as

normas

técnicas

relacionadas

ao

transporte

dos

produtos,

responsabilizando—se pela qualidade das embalagens que acondicionam o produto;
Vl — Responsabilizar-se pelo pagamento de taxas, fretes, seguros, transporte, embalagens e demais

encargos decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato;
Vll - Responder por violações a direito de uso de materiais, métodos ou processos de execução

protegidos por marcas ou patentes, arcando com indenizações, taxas e/ou comissões que forem
devidas;
Vlll — Entregar os produtos observando o seguinte:
a) O acondicionamento e transporte devem ser feitos dentro do preconizado para os produtos e
devidamente protegido do pó e variações de temperatura. No caso de produtos termolábeis, a
embalagem e os controles devem ser apropriados para garantir a integridade do produto, devendo ser
utilizadas preferencialmente fitas especiais para monitoramento de temperatura durante o transporte.
b) As embalagens externas devem apresentar as condições corretas de armazenamento do produto
(temperatura, umidade, empilhamento, etc.).
c) As embalagens primárias individuais dos produtos devem apresentar o número do lote, data de

fabricação e prazo de validade.
11.2 — Constitui obrigação da Contratada o pagamento dos salários e demais verbas decorrentes da
prestação de serviço.
\ xx

1 1.3 — A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes.

\

1 1.4 —— A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com
as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
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1 1.5 — Responsabilizar—se por quaisquer danos pessoais e/ ou materiais, causados por técnicos
(empregados) e acidentes causados por terceiros, bem como pelo pagamento de salários, encargos
sociais e trabalhistas, tributos e demais despesas eventuais, decorrentes da prestação dos serviços;

1 1.6 — A Contratada declarará a inexistência de possibilidade de transferência ao Distrito Federal de
responsabilidade por encargos trabalhistas, fiscais, comerciais e/ou previdenciários porventura
inadimplidos, bem como a inexistência de formação de vínculo empregatício entre os empregados da
Contratada e a Administração Pública.

1 1.7 - É expressamente proibido o uso de mão de obra infantil na prestação dos serviços objeto desta
licitação, nos termos da Lei Distrital nº 5.061 de 08 de março de 2013.

Cláusula Décima Segunda — Da Alteração Contratual

12.1 — Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, com

amparo no art. 65 da Lei n o 8.666/93, vedada a modificação do objeto.
12.2 — A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização
financeira, prevista no Contrato, bem como 0 empenho de dotações orçamentárias, suplementar, ate' O
limite do respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento.

Cláusula Décima Terceira — Das Penalidades

O atraso inj ustiﬁcado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato sujeitará a

Contratada à multa prevista no Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº 074/2015, descontada da
garantia oferecida ou judicialmente, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93,

facultada ao Distrito Federal, em todo caso, a rescisão unilateral, bem como investir—se na posse de
bens, alienar coisas, promover contratações para conclusão ou aperfeiçoamento de obras ou serviços.

Cláusula Décima Quarta — Da Recisão Amigável

O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no
processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração, nos termos do Art. 79, 11, da

Lei n.º 8.666/93, mediante manifestação escrita de uma das partes, com antecedência mínima de 60
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(sessenta) dias, sem interrupção do curso normal da execução do Contrato. (Pareceres nº 050/20] 1,
0757/2008 e 051/2013).

Cláusula Décima Quinta — Da Rescisão

O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no respectivo
processo, na forma prevista no Edital, observado o disposto no art. 78 da Lei no 8.666/93. sujeitando se a Contratada às consequências determinadas pelo art. 80 desse diploma legal, sem prejuízo das
demais sanções cabíveis.

Cláusula Décima Sexta — Dos débitos para com a Fazenda Pública

Os débitos da Contratada para com o Distrito Federal, decorrentes ou não do ajuste, serão inscritos em
Dívida Ativa e cobrados mediante execução na forma da legislação pertinente, podendo, quando for o
caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato.

Cláusula Décima Sétima — Do Executor

O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado De Mobilidade/SEMOB, designará um

Executor para o Contrato, que desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Execução
Orçamentária. Financeira e Contábil.

Cláusula Décima Oitava - Da Publicação e do Registro

A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração,
na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo

de vinte dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento pela
Procuradoria—Geral do Distrito Federal. Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições
interessadas, as quais manterão arquivo cronológico dos seus autógrafo e registro sistemático do seu
extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre imóveis, que se formalizam por instrumento lavrado

em cartório de notas, de tudojuntando-se cópia ao processo que lhe deu origem, nos termos do art. 60,
caput, da Lei 8.666/93.
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Cláusula Décima Nona — Do cumprimento ao Decreto Distrital nº 34.031/2012

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à
Corrupção, pelo telefone 0800-6449060 (Decreto nº 34.031, de 12 de dezembro de 2012). (Parecer nº
330/2014—PROCAD/PGDF).

Cláusula Vigésima — D0 Foro

Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao
cumprimento do presente Contrato.

RECl/DAEVES

EVOLUTION CARD PERS. EM CART. DE PVC LTDA SÓCIA

Testemunhas:
Ass.:
Nome:

CPF:

,' ”

Ass.:
Nome:

AARUOS

'Roeepro

ouvciRA

UNA,

CPF 023331 67357 &L
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