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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
           

              
 

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS n. 03/2022-PMDF, nos termos
do Padrão n. 04/2002.

 

Processo SEI n. 00054-00119206/2020-75

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Das Partes

O DISTRITO FEDERAL, por meio da POLÍCIA MILITAR, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 08.942.610/0001-16, situada na
Quadra 04, Setor de Áreas Isoladas Sul (SAIS), Brasília-DF, CEP: 70.610-200, Telefone: (61) 3190-5602/5603, (61) 99983-9971,
representada por BILMAR ANGELIS DE ALMEIDA FERREIRA, Coronel QOPM, na qualidade de Chefe do Departamento de Logís�ca e
Finanças, com fulcro no Decreto Federal n. 10.443/2020, no Regimento Interno aprovado pela Portaria PMDF n. 785/2012 e
fundamentação nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, e a empresa BERNARDO DE SÁ
CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA, doravante denominada Contratada, CNPJ n. 09.248.466/0001-85, com sede na SHCGN 707,
Bloco D, Entrada 13, Sala 101, Asa Norte, Brasília/DF, CEP: 70.740-734, Telefone: (61) 3045-0046, e-mail:
casablankaconstrutora@gmail.com, representada por BERNARDO JOSÉ DE SÁ FILHO, RG n. 19.314, CRA/DF, CPF n. 276.095.451-04,
e-mail: bernardosa@hotmail.com, na qualidade de Sócio proprietário.

 

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Procedimento

O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico n. 18/2021-PMDF (Doc. SEI n. 64618219), da
Proposta (Doc. SEI n. 65835238), da Ata de Registro de Preços n. 14/2021-PMDF (Doc. SEI n. 68003638) e da Lei Federal n.
8.666/1993.

 

CLÁUSULA TERCEIRA - Do Objeto

O Contrato tem por objeto a prestação de serviço de cercamento, cons�tuído por serviços preliminares de remoção,
barreira de tela (tela – postes intermediários – postes mourão – escora), barreira de arame, barreira de segurança, portão de acesso
para pedestres e portão de serviços, visando delimitar e proteger a área do 19º Batalhão de Polícia Militar e do Complexo
Administra�vo da Polícia Militar do Distrito Federal, conforme condições, quan�dades e especificações técnicas constantes no Edital
de Pregão Eletrônico n. 18/2021-PMDF e seus anexos (Doc. SEI n. 64618219), na Ata de Registro de Preços n. 14/2021-PMDF (Doc.
SEI n. 68003638), na Proposta (Doc. SEI n. 65835238), que passam a integrar o presente Termo.

 

CLÁUSULA QUARTA - Da Forma e Regime de Execução

4.1 - O Contrato será executado de forma indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário, segundo o
disposto nos arts. 6 a 10 da Lei Federal n. 8.666/1993.

4.2 - DA ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO

4.2.1 - Os serviços serão demandados pelo Executor do Contrato contendo, no mínimo, as especificações técnicas
conforme detalhamento constante nos documentos (Doc. SEI n. 56037972, 56252545, 56252978, 56254358, 56254618 e
57778942), na forma, quan�ta�vo e condições previstas no Termo de Referência e seus anexos, para atender as necessidades da
PMDF.

4.3 - CRONOGRAMA DE ENTREGA

4.3.1 - Os serviços deverão ser realizados in loco, na área de abrangência do 19º Batalhão de Polícia Militar e na área
do Complexo Administra�vo da PMDF, conforme detalhamento constante nos documentos n. 56037972, 56252545, 56252978,
56254358, 56254618 e 57778942.

4.3.2 - O prazo para execução/conclusão dos serviços é de 90 (noventa) dias, dividido em 02 (duas) fases e 03 (três)
etapas, de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro (Doc. SEI n. 58063099), a contar da assinatura do contrato pelo Chefe do
DLF.

4.3.3 - Os serviços devem ser realizados em observância ao conhecimento e à melhor técnica disponíveis e em
conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e, na falta destas, normas de uso corrente e/ou
tradicionais, além de critérios julgados cabíveis pela Polícia Militar do Distrito Federal, os quais prevalecerão sobre os demais.

4.4 - DO RECEBIMENTO
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4.4.1 - Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a
Contratada apresentará a medição provisória dos serviços executados no período, através de planilha e memória de cálculo
detalhada.

4.4.2 - A aprovação da medição provisória apresentada pela Contratada não a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitação defini�va dos serviços executados.

4.4.3 - Uma etapa será considerada efe�vamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no
Cronograma Físico-Financeiro, es�verem executados em sua totalidade.

4.4.4 - Os serviços serão recebidos desde que, além do atendimento à legislação em vigor, atendam às especificações
do Termo de Referência, não apresentem avaria ou adulteração e estejam prontos para uso.

4.4.5 - Os serviços entregues serão conferidos pelo Comissão de Execução do Contrato, no momento da entrega de
cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro (Doc. SEI n. 58063099).

4.4.6 - Após a entrega dos serviços de determinada etapa, a Contratada no�ficará este fato à Contratante por meio
de carta entregue à Comissão de Execução do Contrato, mediante recibo.

4.4.7 - Recebida a no�ficação acima mencionada, a Comissão de Execução do Contrato efetuará vistoria para
verificação das quan�dades entregues e das especificações em perfeita consonância com o Termo de Referência.

4.4.8 – DO RECEBIMETO PROVISÓRIO

4.4.8.1 – O Recebimento Provisório será realizado pela Comissão de Execução do Contrato, após a entrega de
documentação descrita no item 4.4.1, realização da conferência e mediante emissão de Termo Circunstanciado, assinado pelas
partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da Contratada, nos termos do art. 73, inciso I, alínea “a”, da Lei Federal n.
8.666/1993, para fins de verificação da quan�dade e, por amostragem, da conformidade do objeto com as especificações
constantes no Termo de Referência.

4.4.8.1.1 – A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de profissionais
técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos
serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.

4.4.8.1.2 –  A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou subs�tuir, às suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados,
cabendo à Comissão de Execução do Contrato não atestar a úl�ma e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as
eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

4.4.8.1.3 – Ao final de cada período de faturamento, a Comissão de Execução do Contrato deverá emi�r relatório
circunstanciado de conformidade com as especificações técnicas, com o Termo de Referência e com o instrumento convocatório.

4.4.8.1.4 – O recebimento provisório será efe�vado com a entrega do relatório circunstanciado ou, em havendo mais
de um a ser feito, com a entrega do úl�mo.

4.4.8.1.5 – Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida tempes�vamente,
reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório no dia do esgotamento do prazo.

4.4.9 – RECEBIMENTO DEFINITIVO

4.4.9.1 – Em conformidade com o art. 73, inciso I, alínea “b”, da Lei Federal n. 8.666/93, após o decurso do prazo do
Recebimento Provisório, que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, a Comissão de Execução do Contrato deverá
providenciar o Recebimento Defini�vo – ato que concre�za o ateste da execução dos serviços, obedecendo às seguintes diretrizes:

4.4.9.1.1 – Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação relacionada e, caso haja irregularidades que
impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais per�nentes, solicitando à Contratada, por escrito,
as respec�vas correções.

4.4.9.1.2 – Emi�r Termo Circunstanciado para efeito de Recebimento Defini�vo dos serviços prestados, com base nos
relatórios e documentações apresentadas; e

4.4.9.1.3 – Comunicar à Contratada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalização.

4.4.9.2 – O recebimento provisório ou defini�vo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das garan�as concedidas e das responsabilidades
assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor.

4.4.9.3 – Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações
constantes no Termo de Referência e na Proposta, devendo ser corrigidos.

 

CLÁUSULA QUINTA - Do Valor

O Valor total do Contrato é de R$ 189.906,87 (cento e oitenta e nove mil novecentos e seis reais e oitenta e sete
centavos), conforme quadro abaixo, procedentes do Orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício.
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Grupo 1

Item
Especificação Unidade de

fornecimento Quan�dade Valor unitário Valor global
Grupo 1

Item
Especificação Unidade de

fornecimento Quan�dade Valor unitário Valor global

1

Prestação de serviços preliminares de
remoção das possíveis obstruções
naturais ou ar�ficiais existentes no
terreno.

m2 2.906 R$ 2,50 R$ 7.265,00

2

Prestação de serviços de cercamento,
cons�tuído por barreira de tela (Tela-
postes intermediários-postes
mourão-escora). Barreira de arame e
barreira de segurança

Metro linear 1.453 R$ 99,99 R$ 145.285,47

3 Portão de acesso para pedestres, com
instalação. Marca Resende Unidade 03 R$ 1.250 R$ 3.750,00

4 Portão de serviços, com instalação,
marca Resende. Unidade 08 R$ 4.200,80 R$ 33.606,40

Valor Total R$ 189.906,87

 

CLÁUSULA SEXTA -  Da Dotação Orçamentária

6.1 – A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

I - Unidade Gestora Emitente: 170393;

II - PTRES: 89306;

III - Natureza da Despesa: 339039;

IV - Fonte de Recurso: 0100000000;

6.2 - O empenho inicial é de R$ 189.906,87 (cento e oitenta e nove mil novecentos e seis reais e oitenta e sete
centavos), conforme Nota de Empenho 2022NE121, emi�da em 14/02/2022, sob o evento n. 40.1.091, na modalidade Global.

 

CLÁUSULA SÉTIMA - Do Pagamento

7.1 - Para efeito de pagamento, a PMDF consultará os sí�os oficiais dos órgãos e en�dades emissores das cer�dões a
seguir relacionadas, para a verificação da regularidade fiscal da Contratada:

a) Cer�dão de regularidade de débitos Rela�vos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, expedida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (Decreto Federal n. 8.302/2014).

b) Cer�ficado de Regularidade do Fundo de Garan�a por Tempo de Serviço – FGTS. fornecido pela CEF – Caixa
Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei Federal n. 8.036/1990).

c) Cer�dão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal.

d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus�ça do Trabalho, mediante a apresentação de Cer�dão
Nega�va de Débitos Trabalhistas – CNDT (Lei Federal n. 12.440/2011).

e) Prova de regularidade com a Fazenda Federal por meio da Cer�dão Conjunta de Débitos rela�vos aos Tributos
Federais e a Dívida A�va da União, expedida pelo Ministério da Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil.

7.2 - Em havendo a impossibilidade de consulta, pela Administração, aos sí�os oficiais dos órgãos e en�dades
emissores das citadas cer�dões, o pagamento ficará condicionado à apresentação, pela Contratada, da comprovação de sua
regularidade fiscal e trabalhista.

7.3 - O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, contados a par�r da data de apresentação da Nota Fiscal, desde
que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação de pagamento.

7.3.1 - Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administração, a parcela devida será
atualizada monetariamente, desde o vencimento da obrigação até a data do efe�vo pagamento de acordo com a variação “pro rata
tempore” do IPCA/IBGE.

7.4 - Nenhum pagamento será efetuado à licitante 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).

7.4.1 - Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte:

I – A multa será descontada do valor total do respec�vo contrato; e
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II – Se o valor da multa for superior ao valor devido pelo fornecimento do material, ou ainda superior ao valor da
garan�a prestada, responderá o contratado pela sua diferença a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

7.5 - As empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais ou superiores a R$
5.000,00 (cinco mil reais), terão seus pagamentos feitos exclusivamente mediante crédito em conta corrente, em nome do
beneficiário junto ao Banco de Brasília S/A –BRB. Para tanto deverão apresentar o número da conta corrente e da agência em que
desejam receber seus créditos, de acordo com o Decreto Distrital n. 32.767/2011, publicado no DODF n. 35, pág. 3, de 18/02/2011.

7.5.1 - Ficam excluídas desta regra:

a) os pagamentos a empresas vinculadas ou supervisionadas pela Administração Pública federal;

b) os pagamentos efetuados à conta de recursos originados de acordos, convênios ou contratos que, em virtude de
legislação própria, só possam ser movimentados em ins�tuições bancárias indicadas nos respec�vos documentos;

c) os pagamentos a empresas de outros Estados da federação que não mantenham filiais e/ ou representações no DF
e que venceram processo licitatório no âmbito deste ente federado.

7.6 - Será efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições previstas na Instrução Norma�va RFB n.
1.234/2012, alterada pela IN n. 1.244/2012.

7.7 - A retenção dos tributos não será efe�vada caso a licitante apresente junto com sua Nota Fiscal a comprovação
de que o ele é optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte – SIMPLES.

7.8 - Documentos de cobrança rejeitados por erros ou incorreções em seu preenchimento serão formalmente
devolvidos à Contratada, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da data de sua apresentação.

7.9 - Os documentos de cobrança, escoimados das causas que mo�varam a rejeição, deverão ser reapresentados
num prazo máximo de 02 (dois) dias úteis.

7.10 - Em caso de rejeição da Nota Fiscal/Fatura, mo�vada por erro ou incorreções, o prazo de pagamento passará a
ser contado a par�r da data de sua reapresentação.

 

CLÁUSULA OITAVA - Do Prazo de Vigência

O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do Chefe do Departamento de Logís�ca e
Finanças.

 

CLÁUSULA NONA - Da Garan�a

9.1 – Da Garan�a para Execução Contratual

9.1.1 - Para assegurar o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas, inclusive indenização a
terceiros e multas eventualmente aplicadas, a Contratada prestará, garan�a em favor da Contratante no valor de R$ 3.798,13 (três
mil setecentos e noventa e oito reais e treze centavos), correspondente a 2% (dois por cento) do valor contratado, em uma das
seguintes modalidades:

I - Caução em dinheiro, ou em �tulos da dívida pública, devendo estes ter sido emi�dos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos
seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; (redação dada pela Lei Federal n. 11.079/2004).

II – seguro-garan�a, ou;

III – fiança bancária.

9.1.2 - A fiança bancária formalizar-se-á através de carta de fiança fornecida por ins�tuição financeira que, por si ou
pelos acionistas detentores de seu controle, não par�cipem do capital ou da direção da CONTRATADA, sendo indispensável expressa
renúncia, pelo fiador, aos bene�cios do ar�go 1.491, do Código Civil.

9.1.3 - A garan�a prestada pela CONTRATADA somente poderá ser levantada, mediante pedido por escrito da
CONTRATADA, após a ex�nção do contrato, e quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

9.1.3.1 - Poderá, a critério da Administração do Distrito Federal, ser u�lizada para cobrir eventuais multas e/ou para
cobrir o inadimplemento de obrigações contratuais, sem prejuízo da indenização eventualmente cabível. Nesta hipótese, no prazo
máximo de 15 (quinze) dias corridos após o recebimento da no�ficação regularmente expedida, a garan�a deverá ser recons�tuída;

9.1.3.2 – Ficará re�da no caso de rescisão contratual, até defini�va solução das pendências administra�vas e/ou
judiciais.

9.1.4 - Sem prejuízo das sanções previstas na Lei, no Edital, a não prestação da garan�a exigida será considerada
recusa injus�ficada em assinar o contrato, implicando na imediata anulação da Nota de Empenho emi�da.

9.1.5 – A garan�a deverá ter o seu valor proporcionalmente completado, quando ocorrer modificação no valor total
do contrato ou quando ocorrer sua u�lização para cobertura de eventuais multas aplicadas.

9.2 - Da Garan�a dos Produtos e Serviços
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9.2.1 - O estabelecimento credenciado da CONTRATADA deverá conceder garan�a dos serviços e peças realizados
conforme previsto na Lei Federal n. 8.078/1990 - Código de Proteção e Defesa do Consumidor, a qual iniciar-se-á a par�r do atesto
na Nota Fiscal.

9.2.2 – O objeto deverá seguir a descrição do Termo de Referência, apresentando todos os documentos exigidos e
atendendo rigorosamente ao padrão de qualidade e prazo de garan�a exigidos para eventuais defeitos de fabricação.

9.2.3 – Todos os produtos adquiridos deverão ter garan�a de qualidade e procedência, 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.

 

CLÁUSULA DÉCIMA - Da Responsabilidade do Distrito Federal

10.1 – A CONTRATANTE se obriga a:

10.1.1 – Indicar o executor interno do Contrato, conforme art. 67 da Lei 8.666/93 e art. 41, inciso II e § 3º do Dec.
32.598/2010.

10.1.2 - Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a Contratada.

10.1.3 - Fornecer e colocar à disposição da Contratada, todos os elementos e informações que se fizerem necessários
à execução dos serviços.

10.1.4 - No�ficar, formal e tempes�vamente, a contratada sobre as irregularidades observadas no serviço.

10.1.5 - No�ficar a Contratada, por escrito e com antecedência sobre multas, penalidades quaisquer débitos de sua
responsabilidade, bem como fiscalizar a execução do objeto contratado.

10.1.6 - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos de sua proposta.

10.1.7 - Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidores especialmente designados como
Fiscais e Executores do Contrato, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome
dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências
cabíveis.

10.1.8 – Manter contato telefônico (celular e fixo) e via e-mail com a Contratada, por meio da Comissão Executora de
Contrato, para dirimir as dúvidas que, porventura, surjam durante execução do contrato.

10.1.9 - Fazer vistoria criteriosa no ato do recebimento dos serviços, para que seja constatado se o material está de
acordo com o que foi contratado, bem como as condições �sicas do objeto entregue, iden�ficando possíveis danos.

10.1.10 - No�ficar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, cer�ficando-se de que as soluções por ela
propostas sejam as mais adequadas.

10.1.11 – Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme Cronograma Físico-financeiro.

10.1.12 – Não pra�car atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:

10.1.12.1 – exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsáveis por ela indicados;

10.1.12.2 – direcionar a contratação de pessoas para trabalhar na empresa Contratada;

10.1.12.3 –  promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a u�lização destes
em a�vidades dis�ntas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi
contratado; e

10.1.12.4 – considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão responsável
pela contratação.

10.1.13 – Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento.

10.1.14 – Arquivar, entre outros documentos de projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e no�ficações expedidas.

10.1.15 – Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como condição indispensável para o
recebimento defini�vo de objeto, quando for o caso:

10.1.15.1 – "as built", elaborado pelo responsável por sua execução;

10.1.15.2 – comprovação das ligações defini�vas de energia, água, telefone e gás;

10.1.15.3 – a reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garan�a do serviço, tendo em vista o direito
assegurado à Contratante no art. 69 da Lei Federal n. 8.666/93 e no art. 12 da Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

10.1.16 – Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada.

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Das Obrigações e Responsabilidades da Contratada

11.1 – A CONTRATADA se obriga a:
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11.1.1 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compa�bilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no ato convocatório.

11.1.2 - 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.

11.1.3 - Responsabilizar-se das eventuais despesas para execução do serviço solicitado, qualquer que seja o valor, e
cumprir todas as obrigações constantes no Ato Convocatório.

11.1.4 – Executar os serviços conforme especificações do Edital de Licitação e seus anexos, com a alocação dos
empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e u�lizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensílios necessários.

11.1.5 - Realizar os serviços em observância ao conhecimento e à melhor técnica disponíveis e em conformidade com
as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e, na falta destas, normas de uso corrente e/ou tradicionais, além
de critérios julgados cabíveis pela Polícia Militar do Distrito Federal, os quais prevalecerão sobre os demais.

11.1.6 - Reparar, corrigir, remover ou subs�tuir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais
empregados.

11.1.7 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os arts. 14 e 17 a
27, do Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal n. 8.078/1990, ficando a Contratante autorizada a descontar da garan�a
prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

11.1.8 - U�lizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em
conformidade com as normas e determinações em vigor.

11.1.9 - Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão
para a execução do serviço.

11.1.10 - Manter seus empregados iden�ficados por crachá e/ou uniforme quando nas dependências da contratante,
bem como usando Equipamentos de Proteção Individual (EPI), conforme legislação vigente.

11.1.11 - Apresentar, quando solicitado pela Contratante, atestado de antecedentes criminais e distribuição cível de
toda a mão de obra oferecida para atuar nas instalações do órgão.

11.1.12 - Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante,
especificamente a respeito das a�vidades a serem desempenhadas em área de segurança pública, principalmente quando dos
serviços na sede do 19º BPM, que desenvolve as funções de Núcleo de Custódia Policial Militar, alertando-os a não executarem
a�vidades não abrangidas pelo contrato, bem como a não entrarem em contato e/ou manterem qualquer �po de relação com os ali
custodiados, mesmo aqueles que se encontrarem cumprindo pena em regime semiaberto de prisão.

11.1.13 - Atender às solicitações da Contratante quanto à subs�tuição dos empregados alocados, no prazo fixado
pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações rela�vas à execução do serviço,
conforme descrito no Termo de Referência.

11.1.14 - Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Cole�vo de
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
tributárias e as demais previstas em legislação específica.

11.1.15 - Assumir todos os custos, gastos e despesas que se fizerem necessárias para o adimplemento das obrigações
decorrentes do Termo de Referência e demais instrumentos, tais como: impostos, taxas e demais tributos incidentes, nos termos da
legislação vigente; frete, transporte, pessoal, despacho, entrega de materiais, instalação (quando for o caso), bem como
ferramentas, peças e insumos necessários à instalação, às suas expensas e sem qualquer ônus para a Contratante.

11.1.16 - A inadimplência com referência aos encargos e obrigações estabelecidos não poderá onerar o
fornecimento.

11.1.17 – Comunicar à Comissão de Execução do Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer atraso,
ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

11.1.18 - Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalações, em
condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho.

11.1.19 - Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garan�ndo-
lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos rela�vos à execução do empreendimento.

11.1.20 - Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer a�vidade que não esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

11.1.21 - Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à
execução dos serviços, durante a vigência do contrato.

11.1.22 - Promover a organização técnica e administra�va dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o Termo de Referência, no prazo determinado.

11.1.23 - Assumir inteira responsabilidade quanto à garan�a e qualidade dos produtos, reservando à Contratante o
direito de recusá-los caso não sa�sfaça aos padrões especificados.
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11.1.24 – Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação per�nente, cumprindo as
determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene
e disciplina.

11.1.25 - Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos
métodos execu�vos que fujam às especificações do memorial descri�vo (Especificações Técnicas).

11.1.26 - Não permi�r a u�lização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de
aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos; nem permi�r a u�lização do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre.

11.1.27 - Respeitar os termos es�pulados no Decreto Distrital nº 38.365/2017, que regulamenta a Lei Distrital nº
5.448/ 2015, que proíbe conteúdo discriminatório contra a mulher.

11.1.28 - Manter durante toda a vigência do contrato, em compa�bilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

11.1.29 - Guardar sigilo sobre quaisquer informações sobre a Contratante, ob�das em decorrência do cumprimento
do contrato.

11.1.30 - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quan�ta�vos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quan�ta�vo de
vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja sa�sfatório para o atendimento
do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei Federal n.
8.666/1993.

11.1.31 -  Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de
segurança da Contratante.

11.1.32 - Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização da Contratante.

11.1.33 - Prestar os serviços dentro dos parâmetros e ro�nas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensílios em quan�dade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela
boa técnica, normas e legislação.

11.1.34 - Designar, por escrito, no ato de assinatura do contrato, preposto (s) responsável (eis) pelo atendimento à
Contratante, devidamente capacitado (s) e que tenha (m) poder (es) para decidir e solucionar questões per�nentes ao objeto do
contrato e compa�veis com os compromissos assumidos.

11.1.35 - Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respec�vos órgãos, se necessário
for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.

11.1.36 - Providenciar, conforme o caso, as ligações defini�vas das u�lidades eventualmente interrompidas por
ocasião da execução dos serviços (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais,
estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e a�vidades
concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação etc.).

11.1.37 - Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades per�nentes, nos termos das normas per�nentes (Leis n. 6.496/77 e
12.378/2010).

11.1.38 - Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e
autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável.

11.1.39 - Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações
sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições
meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização
e situação das a�vidades em relação ao cronograma previsto.

11.1.40 - Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido neste instrumento
contratual, no Termo de Referência e seus anexos, bem como subs�tuir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício
de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Defini�vo.

11.1.41 - Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil
estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente -
CONAMA, conforme art. 4º, §§ 2º e 3º, da Instrução Norma�va SLTI/MP n. 1/2010, nos seguintes termos:

11.1.41.1 – O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Distrital de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso;

11.1.41.2 – Nos termos dos arts. 3º e 10º da Resolução CONAMA n. 307/2002, a Contratada deverá providenciar a
des�nação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

11.1.41.2.1 – Resíduos Classe A (reu�lizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reu�lizados ou reciclados
na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de reservação de material para usos futuros;

11.1.41.2.2 – Resíduos Classe B (recicláveis para outras des�nações): deverão ser reu�lizados, reciclados ou
encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permi�r a sua u�lização ou reciclagem futura;
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11.1.41.2.3 – Resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente
viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e des�nados em conformidade com
as normas técnicas específicas;

11.1.41.2.4 – Resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados,
transportados, reu�lizados e des�nados em conformidade com as normas técnicas específicas;

11.1.41.3 – Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de
resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas
não licenciadas.

11.1.41.4 – Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Distrital de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, a Contratada comprovará, sob
pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade
com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, ABNT NBR n. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

11.1.42 - Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de
seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia.

11.1.43 - Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos.

11.1.44 - Manter atualizados seus dados bancários para efe�vação de pagamentos, bem como endereço, telefone(s),
fax e correio eletrônico para contato com o responsável da empresa ou preposto designado para receber comunicação de
ocorrências relacionadas com a execução do objeto da contratação.

11.1.45 - A falta de quaisquer dos materiais cujo fornecimento incumbe, não poderá ser alegada como mo�vo de
força maior para o atraso ou inexecução da obrigação e não eximirá a Contratada das penalidades a que está sujeita pelo não
cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas.

11.1.46 - Consultar a Comissão de Execução do Contrato sempre que houver necessidade de esclarecimentos
rela�vos ao objeto da contratação, submetendo-lhe, em tempo hábil, quaisquer questões que possam implicar alteração de suas
especificações.

11.1.47 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões do valor inicialmente contratado,
tanto para aquisição dos produtos, quanto para a prestação de serviços, nos termos do § 1º, do art. 65 da Lei Federal n. 8.666/1993.

11.1.48 - Não transferir a responsabilidade pela execução do contrato a ser firmado, seja pessoa �sica ou jurídica. 

11.1.49 - Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto contratual, independente da fiscalização exercida pela
Contratante, assumindo, de forma integral, o ônus decorrente desta fiscalização.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Alteração Contratual

12.1 - Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Adi�vo, com amparo no art.
65, da Lei Federal n. 8.666/1993, 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 a
celebração de aditamento.

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das Penalidades

13.1 - Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do Edital, bem como pela inexecução total ou
parcial do contrato, serão aplicadas as penalidades estabelecidas do Decreto Distrital n. 26.851/2006 e alterações posteriores, que
regulamentou a aplicação de sanções administra�vas previstas nas Leis Federais n. 8.666/1993 e 10.520/2002.

13.1.1 - A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restri�va de direitos pelo não cumprimento das normas
previstas no Edital e nos instrumentos dele decorrentes, em face do disposto nos arts. 81, 86, 87, 88 da Lei Federal n. 8.666/1993 e
do art. 7° da Lei Federal n. 10.520/2002, serão obedecidos no âmbito da Administração Direta, Autárquica, Fundacional e das
empresas públicas do Distrito Federal, às normas estabelecidas no referido Decreto Distrital.

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Da Dissolução

A dissolução do contrato poderá ser feita de comum acordo, reduzida a termo no processo da licitação, desde que
haja conveniência para a Administração; e deve ser precedida de autorização escrita da autoridade competente.

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Da Rescisão

O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no respec�vo processo, na
forma prevista no Edital, observado o disposto no art. 78, da Lei Federal n. 8.666/1993, sujeitando-se a Contratada às
consequências determinadas pelo art. 80 desse diploma legal, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
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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 A�va e
cobrados mediante execução na forma da legislação per�nente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do
Contrato.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Do Executor

17.1 - O Distrito Federal, por meio de sua Polícia Militar, designará uma Comissão Executora para o presente
Contrato, que desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito
Federal.

17.2 – O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da
prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do
ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73
da Lei Federal n. 8.666/1993 e dos Decretos n. 32.598/2010 e n. 32.753/2011.

17.3 – Os representantes da Contratante exercerão a função de Prepostos da PMDF e somente poderão ser
subs�tuídos por policiais militares com qualificação e experiência necessárias para o acompanhamento e controle da execução do
contrato.

17.4 – As a�vidades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preven�va,
ro�neira e sistemá�ca, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor indicado.

17.5 – Durante a execução do objeto, a Comissão de Execução deverá monitorar constantemente o nível de
qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à Contratada a correção das falhas, faltas e
irregularidades constatadas, aplicando as devidas sanções quando verificar um viés con�nuo de desconformidade da prestação do
serviço à qualidade exigida.

17.6 – A Comissão de Execução do Contrato poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o
período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.

17.7 – A Comissão de Execução do Contrato deverá apresentar ao preposto da Contratada a avaliação da execução do
objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

17.8 – A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos no
Termo de Referência.

17.9 – A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produ�vidade pactuada, sem perda
da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à
produ�vidade efe�vamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do art. 65 da
Lei Federal n. 8.666/1993.

17.10 – A conformidade do material/técnica/equipamento a ser u�lizado na execução dos serviços deverá ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o
estabelecido neste Termo de Referência, informando as respec�vas quan�dades e especificações técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso.

17.11 – O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as
providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei Federal
n. 8.666/1993.

17.12 – O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela contratada, ensejará a
aplicação de sanções administra�vas, previstas no Termo de Referência, no Instrumento Convocatório e na legislação vigente,
podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos art. 77 e 87, da Lei Federal n. 8.666/1993.

17.13 – A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto para aferição da qualidade
da prestação dos serviços, devendo haver o redimensionamento no pagamento sempre que a Contratada:

17.13.1 – não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as
a�vidades contratadas; ou

17.13.2 – deixar de u�lizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou u�lizá-los com
qualidade ou quan�dade inferior à demandada.

17.14 – Em hipótese alguma, será admi�do que a própria Contratada materialize a avaliação de desempenho e
qualidade da prestação dos serviços realizada.

17.15 – A Fiscalização poderá, ainda: impugnar, mandar demolir e refazer trabalhos executados em desacordo com os
projetos, detalhes execu�vos, especificações ou normas técnicas. A Contratada deve arcar com os materiais sem ônus para a
Contratante.

17.16 – Não obstante a Contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todo o objeto do Termo de
Referência, a Contratante reservar-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer
a mais ampla e completa fiscalização sobre a prestação de serviços.
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17.17 – A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive diante
de terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes
e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei Federal n. 8.666/1993.

 

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 5º (quinto) dia ú�l do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, após o
que deverá ser providenciado o registro do instrumento pela Polícia Militar do Distrito Federal.

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - Do Foro

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

 

 

Pelo Distrito Federal

 

BILMAR ANGELIS DE ALMEIDA FERREIRA - CEL QOPM

Chefe do Departamento de Logís�ca e Finanças

 

 

Pela Contratada

 

BERNARDO JOSÉ DE SÁ FILHO

Sócio proprietário
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