
21/02/2020 SEI/GDF - 22981951 - Contrato de Prestação de Serviço

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=27416715&infra_siste… 1/4

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO

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

   

 

 

Contrato de Prestação de Serviços nº
02– RA/V, nos termos do Padrão nº
01/2002.

 

 

Processo nº 00134-00000800/2014-88

 

 

Cláusula Primeira – Das Partes

 

O Distrito Federal, por meio da ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 15.931.682/0001-23,
com sede na Quadra Central Setor Administra�vo Lote A Sobradinho-DF, CEP: 73.010-700, denominada CONTRATANTE, representada, neste ato, por
EUFRÁSIO PEREIRA DA SILVA, brasileiro, casado, portador da Carteira de Iden�dade n° 406.238 SSP/DF, inscrito no CPF sob o nº. 145.896.131-15, residente e
domiciliado nesta cidade, na qualidade de Administrador Regional, com delegação de competência prevista nas Normas de Execução Orçamentária,
Financeira e Contábil do Distrito Federal e a Empresa BRAZ MADEIRAS CONSTRUÇOES E REFORMAS EIRELI-ME, nome de fantasia: Atacadão da Construção,
inscrita no CNPJ nº 29.20.7.227/0001-94, situada na QC 01 Conjunto 03 Lote 07 Riacho Fundo II/DF, CEP: 71.882-013, Telefones: (61) 3333 4448 e (61) 3333
2701, e-mail eletrônico: brazmadeiras@gmail.com.br, doravante denominada CONTRATADA, representada por  EDSON JOSÉ DUARTE, brasileiro, casado,
empresário, portador do RG 827.287-SSP/DF, CPF. 372.231.271-04, na qualidade de Representante Legal.

 

Cláusula Segunda – Do Procedimento

 

O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 094/2018, Ata de Registro de Preços nº 040/2018, bem
como ao Termo de Referência (22254219), Solicitação de Compra 0046/2019 (22521092) e Autorização SRP 1019/2019 (22643407), documentos que
integram o processo SEI 00134-00000800/2019-88, em conformidade com a Lei 8666/1993.

 

 

Cláusula Terceira – Do Objeto

 

O contrato tem por objeto a prestação de serviços para compra de cimento Portland, marca Montes Claros, conforme especifica o Termo de
Referência (22254219), descrito a seguir:

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

01

CIMENTO
PORTLAND, Composição:
Filer, Classe: CPII-F-32, Saco
de 50kg. Código do item:
3.3.90.30.24.01.0006.000003-
01

01 100 R$
19,22

R$
1922,00

 

 

Cláusula Quarta – Da Forma de Entrega e Recebimento do Objeto

 

4.1. A entrega do objeto processar-se-á parceladamente, em lotes a serem definidos pela demanda da Coordenação de Licenciamento, Obras e
Manutenção da Administração Regional de Sobradinho, a contar da data de assinatura deste contrato,  facultada sua prorrogação nas hipóteses previstas no §
1°, art. 57 da Lei n° 8.666/93, devidamente jus�ficada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o Contrato.

4.1.1. Por ocasião da modalidade na Nota de Empenho (Global), a entrega poderá ser parcelada, conforme a necessidade da Contratante.

4.2. Os materiais deverão estar de acordo com a legislação e normas vigentes.
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4.3. A embalagem dos produtos deverá ser original do fabricante, atóxica, limpa e íntegra, ou seja, sem rasgos, sem amassados, sem trincas ou
outras imperfeições 

4.4. Na rotulagem deverá constar o nome e composição do produto, nº do CNPJ, nome e endereço do fabricante, lote, condições de
armazenamento e quan�dade.

4.5. Os materiais que forem entregues em desacordo com o especificado deverão ser subs�tuídos pela contratada em até 05 (cinco) dias
corridos e o seu descumprimento poderá acarretar sanções conforme previsto na legislação vigente.

4.6. Os produtos serão recebidos, conforme estabelecido no subitem 9.5 do Termo de Referência Anexo I do Edital, a seguir:

I - Provisoriamente, no ato da entrega, para posterior verificação da conformidade dos produtos com as especificações constantes do Termo de
Referência, Anexo I do Edital; e

II - Defini�vamente, em até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento provisório, mediante termo circunstanciado, após verificar que o
produto entregue possui todas as caracterís�cas consignadas, no que tange a quan�dade solicitada e qualidade do produto especificada, conforme o Termo
de Referência/edital.

4.6.1. Os materiais entregues deverão obedecer rigorosamente:

a - às especificações constantes deste Termo de Referência;

b - às prescrições e recomendações dos fabricantes;

c - às normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas);

d - às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT.

4.7. Caso a licitante vencedora deixar de entregar o material dentro do prazo estabelecido sem jus�fica�va por escrito, aceita pela
Administração sujeitar-se-á às penalidades impostas pela legislação vigente e penalidades con�das no Edital.

4.8. Em caso de prorrogação do prazo de entrega, este poderá ser feito uma única vez, por prazo não superior a 7 (sete) dias corridos. Deverá
ser feito por escrito, jus�ficadamente, antes de seu vencimento, comprovando que não houve culpa do fornecedor no descumprimento do prazo contratual.

4.9. Caso após o recebimento provisório constatar-se que os materiais possuem vícios aparentes ou redibitórios ou estão em desacordo com as
especificações ou a proposta, serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que sanado o problema.

4.10. O recebimento provisório ou defini�vo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço e/ou bem, nem a é�co-
profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou por este instrumento.

4.11. Os locais de entrega dos demais órgãos par�cipantes do Registro de Preços serão confirmados quando da assinatura do contrato ou
instrumento equivalente.

 

Cláusula Quinta – Do Valor

 

5.1 O valor total do contrato é de R$ 1.922,00 (hum mil, novecentos e vinte e dois reais), devendo a importância ser atendida à conta de
dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária 5.796, de 29 de dezembro de 2017, enquanto a parcela remanescente será
custeada à conta de dotações a serem alocadas no orçamento seguinte.

 

5.2 Os contratos celebrados com prazo de vigência superior a doze meses, terão seus valores reajustados, anualmente, por índice adotado em
Lei, ou na falta de previsão específica, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor-INPC.

 

Cláusula Sexta – Da Dotação Orçamentária

 

6.1 A despesa ocorrerá à conta da seguinte dotação orçamentária:

I – Unidade Orçamentária: 09107

II – Programa de Trabalho: 04.122.6001.8517.0099

III – Natureza da Despesa: 33.90.30

IV – Fonte de Recursos: 100

 

6.2 O valor do Contrato é de R$ 1.922,00 (hum mil, novecentos e vinte e dois reais), conforme Nota de Empenho nº 2019NE00107 (22781099),
emi�da em 22/05/2019, sob o evento 400091, na modalidade Global.

 

Cláusula Sé�ma – Do Pagamento

 

O pagamento será feito de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, em parcelas, mediante
a apresentação de Nota Fiscal, liquidada em até 60 (sessenta) dias de sua apresentação, devidamente atestada pelo Executor do Contrato.

 

Cláusula Oitava – Do Prazo de Vigência

 

O contrato decorrente da Ata de Registro de Preços terá vigência de 60 (sessenta) dias, contados da sua assinatura, conforme subitem 8.2 do
Termo de Referência - Anexo I do Edital. para entrega do material, parceladamente, em lotes a serem definidos de acordo com a demanda da Coordenação de
Licenciamento, Obras e Manutenção da Administração Regional de Sobradinho, permi�da sua prorrogação na forma da Lei.

 

Cláusula Nona – Das Garan�as

 

A garan�a para execução do contrato será de acordo com o previsto no Edital PE 094/2018.
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Cláusula Décima – Da Responsabilidade do Distrito Federal

 

O Distrito Federal responderá pelos danos causados por seu agente 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

 

11.1 A Contratada fica obrigada apresentar, ao Distrito Federal:

 

Até o quinto dia ú�l do mês subsequente, comprovante de recolhimento dos encargos previdenciários, resultantes da execução do
contrato;

Comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais.

 

11.2  Cons�tui obrigação da Contratada o pagamento dos salários e demais despesas decorrentes da prestação de serviço.

 

11.3 A Contratada responderá por danos causados por seus agentes.

 

11.4  A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compa�bilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

 

Cláusula Décima Segunda -Da Alteração Contratual

 

12.1 Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração do Termo Adi�vo, com amparo no Art 65 da Lei 8666, de
21/06/1993, 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
o empenho de dotações orçamentárias, suplementares, até o limite do respec�vo valor, dispensa e celebração de aditamento.

 

Cláusula Décima Terceira – Das Penalidades

O atraso injus�ficado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do contrato sujeitará a Contratada à multa prevista na Jus�fica�va
de Dispensa de Licitação, descontada da garan�a oferecida ou judicialmente, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 87, da Lei 8.666 de 21/06/1993,
facultada ao Distrito Federal, em todo caso, a rescisão unilateral.

 

Cláusula Décima Quarta -Da Dissolução

 

O contrato poderá ser dissolvido em comum acordo, bastando, para tanto, manifestação escrita de uma das partes, com antecedência mínima
de 60 (sessenta) dias, sem interrupção do curso normal da execução do contrato.

 

Cláusula Décima Quinta – Da Rescisão

 

O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração Regional, reduzido a termo no respec�vo processo, em conformidade
com a Jus�fica�va de Dispensa de Licitação, observado o disposto no Art. 78.

 

Cláusula Décima Sexta – Da Publicação e do Registro

 

A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento, na Imprensa Oficial, até o quinto dia ú�l do mês subsequente
de sua assinatura, após o que deverá ser providenciado o registro por esta Administração Regional.

 

Cláusula Décima Sé�ma – Do Foro

 

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

 

 

 

Brasília,   29    de maio de 2019.
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----------------------------------------------------------

Pelo Distrito Federal

 EUFRÁSIO PEREIRA DA SILVA

Administrador Regional de Sobradinho

 

 

 

----------------------------------------------------------

Pela Contratada

 EDSON JOSÉ DUARTE

Representante Legal

Documento assinado eletronicamente por EUFRÁSIO PEREIRA DA SILVA - Matr.1689090-6,
Administrador(a) Regional de Sobradinho, em 06/06/2019, às 11:21, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº
180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por EDSON JOSÉ DUARTE, Usuário Externo, em
07/06/2019, às 09:59, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 22981951 código CRC= 906F1E44.
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