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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO 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
Nº
03/2020 QUE
CELEBRAM
ENTRE SI
AS CENTRAIS
DE
ABASTECIMENTO
DO DISTRITO
FEDERAL
S.A. E A
BALANÇAS
DF LTDA-ME

 

Processo nº 00071-00000156/2020-63

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

1.1 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A – CEASA/DF, doravante denominada CONTRATANTE, com sede no SIA Sul - Quadra 10/05,
CNPJ/MF Nº 00.314.310/0001-80, representada neste ato pelo seu Presidente Sr. ONÉLIO ALVES TELES, brasileiro, administrador, RG nº 2.646.331 IFP/RJ e
inscrito no CPF sob o nº 352.460.497-87, CRA-DF nº 011.231, e do outro lado a BALANÇAS DF LTDA, CNPJ: 10.159.124/0001-78, doravante
denominada CONTRATADA, sediada Rua Kisleu Dias Maciel Qd. 86, Lt. 01, Setor Oeste, Cristalina – Go, CEP: 73850-000, representada neste ato pelo Sr. CARLOS
EDUARDO ZANOLLA REA, brasileiro, comerciante, solteiro, portador da Carteira e Iden�dade nº  8.943.450-5 SSP/PR, CPF: nº 046.547.469-19, domiciliado na
Rua 09, Qd. 34, Lt. 08, Jardim Planalto - GO, CEP: 73.850-000, resolvem firmar o presente contrato, o qual se regerá mediante as seguintes cláusulas:

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PROCEDIMENTO

2.1 - O presente Contrato obedece ao Termo de Referência 21 (31623238), parte integrante do mesmo, por dispensa de licitação, com fulcro no ar�go 29, II da
Lei n° 13.303/16, e de forma subsidiaria ao ar�go 24 da Lei nº 8.666/93 e demais leis per�nentes e suas alterações.

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO

3.1 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de calibração, manutenção preven�va e corre�va de equipamentos de medição de pesos,
compreendendo fornecimento de peças, componentes, acessórios e mão de obra, para os equipamentos presentes na Centrais de Abastecimento do Distrito
Federal S/A – CEASA-DF, conforme itens descritos no TR 21 (31623238), presente nos autos do processo Id SEI 00071-00001267/2019-53

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR

4.1 - O valor da CONTRATAÇÃO DA EMPRESA será por MENOR VALOR GLOBAL, já incluso taxas, impostos, administração, custos indiretos e demais encargos, o
valor será subdivido em conformidade dos serviços a serem prestados, o valor de R$ 13.120,00 (treze mil cento e vinte reais) na modalidade global, para suprir
as despesas de manutenção preven�va e o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) na modalidade es�ma�va, para suprir as despesas de manutenção corre�va em
caso de necessidade, todos a serem detalhados conforme dispuser o Despacho id Sei (36401414), o presente contrato terá o valor de R$ 13.120,00 (treze mil
cento e vinte reais) para arcar com as devidas prestações de serviços.

 

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

I – Unidade Orçamentária: 14.202

II – Fonte de Recursos: 51 – Recursos Próprios

III – Programa de Trabalho: 04.122.6001.8517.6978

IV – Projeto/A�vidade/Denominação: Manutenção de Serviços Administra�vos.

V – Grupo de Despesa: 33

VI – Esfera: 4

 

5.2 – O empenho inicial total para custear as despesas para a aquisição de serviços de programação e calibragem de balanças é de R$ 13.120,00 (treze mil cento
e vinte reais), sendo o valor da manutenção preven�va, conforme Nota de Empenho id SEI (36393048) nº 2020NE000091 emi�da em 03 de março de 2020, na
modalidade GLOBAL.

O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) será pago no caso de necessidade de manutenção corre�va, conforme Nota de Empenho id SEI (36393153) nº
2020NE000091 emi�da em 03 de março de 2020, na modalidade ESTIMATIVA.
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CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

6.1 - O pagamento será feito, de acordo com as normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, conforme decreto nº 32.598, de 15
de dezembro de 2010.

6.2 - O pagamento dos serviços será feito por crédito em conta corrente, em até 30 (trinta) dias contados a par�r da data de atesto da respec�va Nota
Fiscal/Fatura pela empresa contratada;

6.3 - A fatura/nota fiscal deverá ser encaminhada pela empresa contratada à CEASA/DF até 07 (sete) dias corridos após a realização dos serviços prestados,
juntamente com as cer�dões que atestam a sua regularidade fiscal. Os referidos documentos poderão ser encaminhados em meio digital, via correspondência
eletrônica.

6.4 - Em seguida, a nota fiscal será analisada/atestada pelo executor do contrato, para então proceder aos trâmites de pagamento.

6.5 - Na hipótese de erro ou divergência com as condições contratadas, a nota fiscal/fatura será recusada pela CEASA/DF, mediante declaração expressa das
razões de desconformidade, ficando também o pagamento prorrogado por quantos dias forem necessários à apresentação da nova fatura devidamente
corrigida.

6.6 - A fatura/nota fiscal para pagamento dos serviços realizados deverá ser acompanhada dos documentos abaixo, para verificação pela CEASA/DF do
cumprimento dos deveres trabalhistas pela empresa contratada:

a) Cer�ficado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garan�a por Tempo de Serviço - FGTS.

b) Cer�dão Nega�va de Débitos da Fazenda do Distrito Federal.

c) Cer�dão Nega�va de Débitos junto à Previdência Social.

d) Cer�dão Nega�va de Débitos junto a Receita Federal do Brasil - RFB e à Dívida A�va da União.

6.7 - O pagamento à empresa com sede o domicílio no Distrito Federal, de valor igual ou superior à R$ 5.000,00 (cinco mil reais), só será efetuado
exclusivamente em conta corrente junto ao Banco de Brasília S/A - BRB, conforme estabelece o Decreto nº. 17.733, de 02 de outubro de 1996, alterado pelo
decreto nº. 32.767, de 17 de fevereiro de 2011.

 

CLÁUSULA SÉTIMA – CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS 

7.1 - Após a execução do serviço autorizado, a CONTRATADA deverá realizar, com o máximo de cuidado, inspeção de qualidade no equipamento antes de sua
devolução, observando:

a) se o equipamento encontra-se em perfeitas condições de funcionamento;

b) se a peça autorizada foi realmente instalada em subs�tuição à peça com defeito;

c) se o serviço autorizado foi efe�vamente realizado;

7.2 - A CONTRATADA, além dos procedimentos relacionados no subitem anterior, para a devolução do equipamento, deverá providenciar a limpeza interna e
externa.

7.3 - Os serviços ou peças aplicadas poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com o orçamento autorizado e as condições do edital e
seus anexos, mediante prévia no�ficação a CONTRATADA para que, dentro de prazo certo e determinado, estabelecido pelo CEASA-DF, seja procedida a sua
devida regularização, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste ato convocatório;

7.3.1 - Serão impugnados pela fiscalização da CEASA, todos os trabalhos que não sa�sfaçam as condições contratuais.

7.3.2 - Ficará a CONTRATADA obrigada a refazer os trabalhos impugnados logo após o recebimento da Ordem de Serviço correspondente, ficando por sua conta
exclusiva as despesas decorrentes dessas providências.

7.4 - A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA quanto aos danos causados
diretamente a CEASA-DF ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos serviços ou, ainda, resultante de imperfeições técnicas, vício
redibitório ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da CEASA-DF ou de seus
agentes;

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE – CEASA/DF

8.1 - Exercer a fiscalização dos serviços por funcionários especialmente designados.

8.2 - Fornecer à CONTRATADA todo �po de informação interna essencial à realização dos serviços.

8.3 - Encaminhar as solicitações de manutenção, com a descrição básica dos defeitos apresentados.

8.4 - Exigir da empresa contratada o estrito cumprimento das normas e condições contratuais.

8.5 - Rejeitar ou sustar a prestação de serviços inadequados.

8.6 - Registrar, para posterior correção por parte de empresa contratada, as falhas detectadas na execução dos serviços, anotando devidamente as
intercorrências que julgar necessárias.

8.7 -No�ficar, formal e tempes�vamente, a Contratada sobre irregularidades observadas nos materiais.

8.8 - Solicitar à empresa contratada a subs�tuição de qualquer produto fornecido que esteja em desacordo com o especificado ou insa�sfatório;

 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - BALANÇAS DF LTDA-ME

9.1 - A empresa contratada será responsável por quaisquer danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execução do objeto licitado;

9.2 - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está
obrigada.

9.3 - A empresa contratada deverá manter, durante toda a vigência do contrato, em compa�bilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas por lei e neste Termo de Referência;

9.4 - Fornecer todos os documentos per�nentes aos serviços solicitados pela contratante ou seus fiscais;

9.5 - Os serviços serão executados durante horário e nos dias normais de expediente da CONTRATANTE (8:30h à 16:30h).  
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9.6 - A eventual demanda fora do horário normal de expediente da CONTRATADA, mesmo que solicitado pela CONTRATANTE, não implicará adicional de preço.

9.7 - A CONTRATADA deverá emi�r um relatório ao final de cada serviço executado informando a a�vidade realizada (calibração, manutenção  preven�va  ou 
manutenção  corre�va), o qual será enviado junto com a Nota Fiscal dos serviços.

 

CLÁUSULA DÉCIMA- DO PRAZO DE VIGÊNCIA

10.1 - O prazo de vigência do contrato é de 12 meses a par�r de sua assinatura, prorrogável a critério da Administração desta CEASA-DF e demais legislações
vigentes.

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

11.1 – Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Adi�vo, com amparo no Art. 72 e 81 da Lei nº 13.303/16, vedada a
modificação do objeto;

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES

12.1 - Caso a contratada não cumpra integralmente as obrigações contratuais assumidas, garan�da a prévia defesa, estará sujeita às sanções previstas na Lei
13.303/16, bem como no Regulamento de Compras da CEASA/DF:

12.1.1 - A inexecução total ou parcial do contrato a empresa pública ou a sociedade de economia mista poderá, garan�da a prévia defesa, aplicar ao contratado
as seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;

III - suspensão temporária de par�cipação em licitação e impedimento de contratar com a en�dade sancionadora, por prazo não superior a 2 (dois) anos.

12.2 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garan�a prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista ou cobrada judicialmente.

12.3 - As sanções previstas nos incisos I e III do caput poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, devendo a defesa prévia do interessado, no respec�vo
processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias úteis.

12.4 - As sanções previstas no inciso III do art. 83 poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por esta
Lei:

I - tenham sofrido condenação defini�va por pra�carem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

II - tenham pra�cado atos ilícitos visando a frustrar os obje�vos da licitação;

III - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a empresa pública ou a sociedade de economia mista em virtude de atos ilícitos pra�cados.

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO

13.1- A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na Imprensa Oficial, até o quinto dia ú�l 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 pelo setor
competente das CEASA/DF (art. 6º, Lei federal nº 13.303/2016 c/c art. 61, parágrafo único, Lei federal nº. 8.666/1993).

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1 - O Foro para dirimir eventuais conflitos acerca do presente objeto de contratação deverá der o Foro do Distrito Federal Seção Jurídica da cidade de Brasília-
DF, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– DA OUVIDORIA E COMBATE A CORRUPÇÃO

15.1 – Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria, no telefone Central 162, ou 0800-6449060, ou pelo atendimento
presencial: SIA trecho n. 10, lote 05, Pavilhão n. B3, 1º andar, CEP 71.208-900, Distrito Federal.

15.2 - Conforme o disposto no Art. 2° da Lei nº. 5.061 de 8 de março de 2013, o uso ou emprego da mão de obra infan�l cons�tui mo�vo para a rescisão do
contrato e a aplicação de multa, sem prejuízo das sanções legais cabíveis.

 

Brasília, ____ de ____ de 2020.

 

 

 

  PELA CEASA/DF

 

 

_____________________________

ONÉLIO ALVES TELES

Presidente

PELA CONTRATADA

 

 

_______________________________

  CARLOS EDUARDO ZANOLLA REA

Representante
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  TESTEMUNHAS

 

________________________________

 CPF:

 

______________________________

 CPF:

   

Documento assinado eletronicamente por EDSON BARBOSA DOS SANTOS DE ARAUJO -
Mat.000001194, Assessor(a) Jurídico(a), em 05/03/2020, às 14:48, 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 IARA BASTOS CAVALCANTE - Matr.000001197, Chefe
da Assessoria Jurídica, em 05/03/2020, às 14:48, 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 BALANÇAS DF LTDAS, Usuário Externo, em
12/03/2020, às 14:18, 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 ANDREIA ALVES GUIMARAES - Matr.000001196,
Testemunha, em 12/03/2020, às 15:13, 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 ONÉLIO ALVES TELES - Matr.000001160, Presidente
das Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S/A, em 13/03/2020, às 11:14, 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 GLEICE ROCHA ALVES - Matr.000001190,
Testemunha, em 13/03/2020, às 11:20, 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= 36561142 código CRC= 5C849020.
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