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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

CONTRATO Nº 05/2021

AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS INDUSTRIAIS
PROCESSO SEI Nº 00055-00029947/2020-37
1.

DAS PARTES

1.1.
O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL, Autarquia Distrital criada pela Lei
n.º 6.296, de 15 de dezembro de 1975, vinculado à SSP/DF, situado no SAM Lote “A”, Bloco “B”, Edi cio Sede
do DETRAN, 1º andar, em Brasília-DF, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.475.855/0001-79, neste ato
representado por seu Diretor-Geral, ZÉLIO MAIA DA ROCHA, brasileiro, portador do CPF nº 375.838.671-34 e
da CI nº 942.446 SSP-DF, doravante denominado CONTRATANTE, e a CASAS MIX UTILIDADES E SERVIÇOS
PARA O LAR EIRELI., CNPJ nº 24.449.085/0001-58, com sede na QI 06 lote 216, sala 01, Setor Industrial,
Gama/DF, CEP 72.445-060, telefones: 3963-6465 e 99639-3050, neste ato legalmente representada por
ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA, portador do CPF nº 603.431.251-53 e da CI nº 1452654 SSP/DF, doravante
denominada CONTRATADA, resolvem ﬁrmar o presente Contrato com fulcro no art. 24, inciso II, da Lei
Federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores, obedecendo às condições da Dispensa de Licitação nº
36/2020 e da Proposta da Contratada, constantes nos autos do Processo SEI nº 00055-00029947/2020-37,
bem como as seguintes cláusulas:
2.

DO OBJETO

2.1.
O presente Contrato tem por objeto a aquisição de 24 (vinte e quatro) bebedouros industriais,
conforme condições, especiﬁcações, quan dades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus
anexos, constantes do Termo de Referência (48718978) e da Proposta da Contratada (52698704).
2.2.

Discriminação do objeto:

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO
1

BEBEDOURO, Descrição: industrial, fabricado em
inox, sistema de refrigeração com compressor a
gás ecológico, gabinete em chapa de aço inox,
serpen na em aço inox, 3 torneiras cromadas de
alta vazão, capacidade de armazenamento de 100
litros de água gelada, cuba aparadora em aço
inox, com mangueira embu da para escoamento
de água, Temperatura Controlada através de
termostato com 7 níveis de regulagem; Controle

VALOR
UNIDADE DE
Marca /
VALOR
QUANTIDADE
UNITÁRIO
MEDIDA
Modelo
TOTAL R$
R$
Unidade
24
R$
R$
Knox
1.747,92 41.950,08
- KF10
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de nível: Através de bóia; Voltagem: 127 ou 220
Volts (monofásico).
TOTAL
GERAL

3.

R$
41.950,08

DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO

3.1.
O prazo de duração do contrato será de 12 (doze) meses consecu vos e ininterruptos,
contados da data da entrega deﬁni va do objeto, improrrogável, salvo na hipósete do art. 57, §1º, da Lei nº
8.666, de 1993.
4.

DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1.
O valor global do contrato para o período de contratação é de R$41.950,08 (quarenta e um
mil novecentos e cinquenta reais e oito centavos), conforme discriminado na proposta da CONTRATADA,
pago com os recursos procedentes do orçamento vigente do CONTRATANTE, correndo a despesa à conta da
Dotação Orçamentária: Fonte 220, Função 06, Subfunção 122, Programa 8217, Meta 8517, SubTítulo 0022,
Elemento de Despesa 449052 e Nota de Empenho nº 2021NE00153 (54675970).
4.1.1.
No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, ﬁscais e
comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do
objeto da contratação.
4.2.
Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar nota Fiscal devidamente
“atestada” pelo gestor do contrato.
4.3.
O pagamento será realizado no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis, contados a par r do
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta
corrente indicados pelo contratado., desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação
de pagamento.
4.4.

É vedado o pagamento antecipado.

4.5.
Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação,
qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere
direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária, quando for o caso.
4.6.
a)

Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte procedimento:
A multa será descontada do valor total do respec vo contrato; e

b)
Se o valor da multa for superior ao valor devido execução do objeto contratual, responderá a
Contratada pela sua diferença a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
4.7.
Os pagamentos à CONTRATADA deverão se dar em conformidade com a exceção prevista pelo
inciso III, do Parágrafo Único do Decreto nº 32.767, de 17 de fevereiro de 2011. Dessa forma a CONTRATADA
deverá indicar o número da conta corrente e da agência em que pretende receber o pagamento.
4.8.
Ocorrendo atraso no pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha dado causa, haverá
incidência de correção monetária sobre o valor devido por índice adotado em lei, ou na falta de previsão
especíﬁca, pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IPCA).
4.9.
Deverão ser observadas as instruções e detalhamentos sobre o faturamento e pagamento
con dos no item 13 do Termo de Referência.
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5.

DO REAJUSTE

5.1.

Os preços são ﬁxos e irreajustáveis.

6.

DAS ALTERAÇÕES

6.1.

Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

6.2.
A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se ﬁzerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
6.3.
As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
7.

DA GARANTIA

7.1.

Não foi exigida garan a contratual nos termos do art. 56, da Lei Federal nº 8.666/1993.

7.2.
Os produtos constantes no presente ajuste terão a garan a mínima prevista na Lei nº
8.078/1990 - Código de Proteção e Defesa do Consumidor, 90 DIAS, o qual se inicia a par r do recebimento
deﬁni vo, sendo que prevalecerá a garan a oferecida pelo fabricante, caso o prazo seja superior ao
estabelecido pela norma citada. Conforme consta na proposta da contrata, o período de garan a será de 12
(doze) meses, a contar da entrega deﬁni va dos bens.
7.3.
Os Bebedouros deverão estar garan dos contra quaisquer defeitos, pelo prazo e condições do
respec vo fabricante, devendo a contratada reparar o dano ou subs tuir, por sua conta e no prazo de até 05
(cinco) dias corridos, os equipamentos que tenham sofrido danos ou avarias, no transporte ou descarga, que
comprometam o seu uso regular, conforme rege o Art. 18, § 2º, da Lei nº 8.078/1990.
7.4.
No caso de subs tuição dos bens, o subs tuto terá o mesmo prazo de garan a originalmente
dados ao bem subs tuído, a contar da data em que ocorrer a subs tuição.
7.5.
Durante o período de garan a e assistência técnica, o Detran-DF não efetuará nenhum po de
pagamento à contratada a tulo de deslocamento de pessoal, veículos, transporte, impostos, taxas,
hospedagem, peças, fretes de peças, mão de obra e outros, na solução de problemas que ensejaram o
acionamento de tal garan a.
7.5.1.

Disponibilizar número de telefone em Brasília ou 0800 para prestar serviço de suporte técnico.

7.5.2.
Quando da assinatura do contrato, deverá ser disponibilizada rede de assistência técnica
autorizada no âmbito do Distrito Federal.
7.5.3.
O prazo máximo para que se inicie o atendimento técnico será de 02 (dois) dias corridos,
contados a par r da formalização do chamado técnico.
7.5.4.

O atendimento será em horário comercial, de segunda a sexta-feira.

7.6.
Os equipamentos fornecidos deverão atender rigorosamente ao padrão de qualidade e prazo
de garan a exigidos para eventuais defeitos de fabricação.
7.7.
Os equipamentos efe vamente instalados, em caso de qualquer falha de operação, deverão
obrigatoriamente ser reparados em no máximo 10 (dez) dias corridos, a contar do recebimento da
comunicação.
7.8.
Durante a vigência da garan a, a Contratada deverá prestar assistência técnica corre va
quando necessário, com peças novas e originais do fabricante do equipamento.
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7.9.
Todos os bebedouros deverão ter garan a de qualidade e procedência, especiﬁcadas por
escrito, ﬁcando a contratada responsável pela subs tuição e/ou indenizações de danos morais e/ou
materiais ocasionados pelos produtos fornecidos em desacordo com o especiﬁcado ou adulterados.
7.10.
Obter todas as licenças, autorizações e franquias necessárias à execução da assistência
técnica, pagando os emolumentos prescritos em lei.
8.

DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1.
Referência.

As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de

9.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1.

São obrigações da CONTRATADA:

9.1.1.
Executar o objeto em perfeitas condições, conforme proposta apresentada e exigências
con das no Edital e anexos;
9.1.2.
Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração seja qual for, desde que pra cada por
seus funcionários durante a execução dos serviços ainda que no recinto do CONTRATANTE;
9.1.3.
Atender prontamente qualquer exigência do representante do CONTRATANTE inerente ao
objeto do contrato;
9.1.4.
Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar
os esclarecimentos julgados necessários;
9.1.5.
Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das
obrigações assumidas, sem qualquer ônus ao CONTRATANTE, inclusive o transporte;
9.1.6.
Nomear e manter preposto durante toda a garan a, com poderes para intermediar assuntos
rela vos ao ﬁel cumprimento das cláusulas contratuais;
9.1.7.
Responsabilizar-se pelos encargos previdenciários, ﬁscais e trabalhistas, existentes ao tempo
da contratação ou por vir, resultantes da execução do contrato;
9.1.8.
Manter, durante toda a execução do contrato, em compa bilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condições de habilitação e qualiﬁcação exigidas para formalizar a presente contratação,
inclusive as seguintes cer dões nega vas:
a)
Cer dão Nega va de Débitos para com o Governo do Distrito Federal conforme Decreto 32.598 de
15/12/2010;
b)
Cer dão Nega va de Débitos – CND, emi da pelo INSS – Ins tuto Nacional de Seguridade Social,
devidamente atualizada (Lei n.º 8.212/90);
c)
Cer dão Conjunta Rela vos a Tributos Federais e Dívida A va da União expedida pelo Ministério da
Fazenda – Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – Receita Federal do Brasil;
d)
Cer ﬁcado de Regularidade do Fundo de Garan a por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF
– Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90);
e)

Cer dão nega va de débitos trabalhistas – CNDT.

9.1.9.

Cumprir demais obrigações con das no Termo de Referência.

10.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
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São obrigações do CONTRATANTE:

10.1.1.
Designar um ﬁscal a ﬁm de acompanhar e ﬁscalizar a execução do contrato e atestar as
faturas, conforme previsto no ar go 67 da Lei 8.666/93;
10.1.2.
pactuados;

Liquidar o empenho e efetuar o pagamento da fatura dentro dos prazos e condições

10.1.3.
Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços
dentro das normas do contrato;
10.1.4.
Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços e materiais entregues em desacordo com as
obrigações assumidas pela CONTRATADA;
10.1.5.
necessário;

Exigir as cer dões do item 9.1.8 ao longo da execução do contrato, sempre que entender

10.1.6.

Cumprir demais obrigações con das no Termo de Referência.

11.

DA RESCISÃO CONTRATUAL

11.1.
O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do CONTRATANTE, reduzido a termo no
respec vo processo, observado o disposto no ar go 78 da Lei 8.666/93, sujeitando-se a CONTRATADA às
consequências determinadas pelo ar go 80 da referida Lei, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
12.

DAS PENALIDADES

12.1.
Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente Ajuste, serão
aplicadas as penalidades estabelecidas no Decreto 26.851/2006, que regulamentou a aplicação das sanções
administra vas previstas na Lei Federal n.º 8.666/93, e suas alterações pelos Decretos nº 26.993 de
12/7/2006 e 27.069 de 14/08/2006.
12.2.
A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restri va de direitos pelo não cumprimento
das normas previstas neste Contrato, em face do disposto nos arts. 81, 86, 87 e 88 da Lei 8.666/93, serão
obedecidos no âmbito da Administração Direta, Autárquica, Fundacional e das Empresas Públicas do Distrito
Federal, às normas estabelecidas no referido Decreto Distrital, Anexo V.
12.3.
Os atrasos injus ﬁcados na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato
sujeitarão a CONTRATADA à multa, descontada da garan a oferecida ou judicialmente, sem prejuízo das
sanções previstas no art. 87, da Lei nº. 8.666/93, facultada ao CONTRATANTE, em todo caso, a rescisão
unilateral.
13.

DA GESTÃO CONTRATUAL

13.1.
O CONTRATANTE designará executor(es) para a gestão e acompanhamento contratual, que
desempenharão as atribuições con das nos parágrafos 1º e 2º, do ar go 67, da Lei 8.666/93 e do Decreto
32.598/2010, das Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do DF, nos termos da Instrução
de Serviço nº 828 de 22 de setembro de 2016 - DETRAN/DF.
14.

DO REGISTRO E PUBLICAÇÃO

14.1.
Para eﬁcácia do presente Contrato deverá o mesmo ser registrado pelo setor competente do
DETRAN/DF e publicado no Diário Oﬁcial do Distrito Federal, às expensas da Autarquia.
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DO FORO E DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1.
Fica eleito o Foro de Brasília/DF, para dirimir quaisquer dúvidas rela vas ao cumprimento do
presente Contrato, que lido e estando em conformidade com a vontade das partes, é assinado para que
possa sur r seus devidos efeitos legais.
15.2.
O teor do instrumento convocatório, seus anexos e a proposta da CONTRATADA são partes
integrantes deste Contrato, independentemente de transcrição.
15.3.
“Havendo irregularidades neste instrumento entre em contato com a Ouvidoria de Combate
à Corrupção, no telefone 0800-6449060”. (Decreto Distrital 34.031, de 12 de dezembro de 2012).

Pelo CONTRATANTE
ZÉLIO MAIA DA ROCHA
Pela CONTRATADA
ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA
Documento assinado eletronicamente por ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA, Usuário Externo,
em 08/02/2021, às 15:32, 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 ZÉLIO MAIA DA ROCHA - Matr.0251234-3,
Diretor(a)-Geral do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, em 11/02/2021, às 14:22,
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= 54979896 código CRC= 25B38808.
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