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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 EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS Nº 12/2020 QUE ENTRE SI
CELEBRAM
AS
CENTRAIS
DE
ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL
S.A. E A CENTRO OESTE - PRESTADORA DE
SERVICO DE DESINSETIZACAO LTDA.
Processo nº 00071-00000972/2020-77

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES
1.1. CENTRAIS DE ABASTECEIMENTO 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
CENTRO OESTE - PRESTADORA DE SERVICO DE DESINSETIZACAO LTDA, CNPJ: 13.498.257/0001-67,
doravante denominada CONTRATADA, sediada na Quadra 06, Lote 03 sn - Bairro: Setor Econômico de
Sobradinho, CEP 73.020-406 - BRASILIA/DF, representada neste ato por ROMULO GOMES DE ALMEIDA,
brasileiro, solteiro, empresário, portador da CI nº 1.897.234 SSP-DF, inscrito no CPF/MF sob nº
963.183.171-04, resolvem ﬁrmar o presente CONTRATO EMERGENCIAL, o qual se regerá mediante as
seguintes cláusulas:

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PROCEDIMENTO
2.1. O presente Contrato Emergencial obedece ao Termo de Referência (47804545), parte integrante do
mesmo, por dispensa de licitação, com fulcro no ar go 29, XV 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 uma empresa especializada na execução de serviços de desentupimento,
desobstrução, limpeza e raspagem de galerias e tanque de retardo de águas pluviais, rede de esgoto e
caixas de gordura destas CEASA-DF em carácter EMERGENCIAL.
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, R$ 34.084,67 (trinta e quatro mil oitenta e quatro
reais e sessenta e sete centavos), todos a serem detalhados conforme dispuser a Proposta da contratada
(48250545) e Disponibilidade Orçamentária (48237336).

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=55971944&infra_siste…
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I – Unidade Orçamentária: 14.202
II – Fonte de Recursos: 51 – Recursos Próprios
III – Programa de Trabalho: 20.122.8201.8517.6978
IV – Projeto/A vidade/Denominação: Manutenção de Serviços Administra vos
V – Grupo de Despesa: 33
VI – Esfera: 4
5.2. O empenho inicial, para custear as despesas é de R$ 15.300,00 (quinze mil e trezentos reais ),
conforme Nota de Empenho nº 2020NE000207, emi da em 05 de outubro de 2020, na modalidade
GLOBAL.
CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO
6.1. A CEASA/DF providenciará empenho para cobrir as despesas com o objeto do presente Termo de
Referência.
6.2 O pagamento será feito por demanda exigida, ou seja, apenas quando houver serviço a ser realizado.
6.3 O pagamento será efetuado de acordo com o serviço solicitado e efe vamente prestado conforme o
valor ﬁxado na proposta pela contratada, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente
atestada pelo executor do contrato. O pagamento será feito até o 30° (trigésimo) dia ú l do mês
subsequente ao do recebimento da Nota Fiscal/Fatura pela CEASA- DF.
6.4 Para a realização do pagamento, o fornecedor deverá apresentar as cer dões nega vas do INSS, FGTS
e das Fazendas Federal, Estadual e Municipal, além de outras requeridas em lei.
6.5 Junto ao corpo da Nota Fiscal/Fatura é recomendado fazer constar, para ﬁns de pagamento,
informações rela vas ao nome e número do banco, da agência e da conta corrente da contratada, bem
como, se a empresa é optante do "simples"
Em sendo optante do "simples", a contratada deverá apresentar documento expedido pela receita
federal demonstrando essa condição.
6.6 Nos preços a serem pagos deverão estar inclusas todas as despesas inerentes a:salários, encargos
sociais, tributários, trabalhistas e comerciais, materiais, fretes ,enﬁm todas as despesas
necessárias ao fornecimento do objeto deste Pregão.
6.7 Constando qualquer incorreção na nota ﬁscal, bem como outra circunstância que
Desaconselhe o seu pagamento, o prazo para pagamento constante no item será contado a par r da
respec va regularização.
6.8 O pagamento ocorrerá obedecendo-se as normas orçamentárias e ﬁnanceiras da CEASA-DF.
CLÁUSULA SÉTIMA – CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO SERVIÇO , LOCAL DE EXECUÇÃO, PRAZOS, PREÇOS E
GARANTIAS
7.1. Os serviços serão prestados nas Centrais de Abastecimento do Distrito Federal CEASA/DF, localizado
no Setor de Indústria e Abastecimento Sul, SIA, trecho 10, Lote nº 05,Brasília/DF.
7.2 O prazo do contrato será de até 180 (cento e oitenta) dias, contados a par r da assinatura do
mesmo.
7.3 Os serviços deverão ser prestados na CEASA/DF em até 12 (doze) horas a par r da comunicação
oﬁcial da CEASA/DF, em vista da necessidade de se manter o ambiente limpo e asseado para o público
interno e externo, em especial nos dias de mercado aberto ao público comprador.
7.4 Por conta da rede de esgoto passar por dentro das lojas nos pavilhões, será necessário que o
desentupimento sanitário e o hidrojateamento nos pavilhões ocorra das 8:00 as 12:00 nos dias de terça,
quarta e sextas. Assim, para se evitar transtornos nos dias de comercialização/feiras(segundas, quintas e
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sábados), esses serviços dentro dos pavilhões serão demandados em prazo antecedente de 12 horas e
deverão ser executados conforme descrito acima.
7.5 Eventualmente, será admi da a execução do serviço no prazo de (vinte e quatro) horas a par r da
comunicação oﬁcial da CEASA/DF, devendo este prazo ser expressamente autorizado pela CEASA/DF em
vista da urgência requerida no serviço.
7.6 Os preços contratados incluirão o custo dos equipamentos, materiais, despesas de operação, mão de
obra, encargos sociais, taxas, impostos, equipamentos de segurança, sinalizadores e todos os outros
necessários à execução dos serviços.
CLÁUSULA OITAVA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE – CEASA/DF
8.1. Acompanhar, ﬁscalizar e atestar os serviços por meio de servidores a serem designados, devendo
registrar todas as ocorrências relacionadas à referida prestação de serviços,
em documento próprio que fará parte do relatório apresentado para a liberação do pagamento dos
serviços.
8.2. Permi r o livre acesso dos funcionários da contratada as dependências da CEASA/DF durante a
execução dos serviços, nos termos do item 5.10 e 5.13 do presente Termo de Referência.
Fornecer todas as informações necessárias para execução dos serviços.
8.3. No ﬁcar, formal e tempes vamente, a contratada sobre irregularidades observadas nos materiais e
serviços.
8.4. Pagar a contratada os valores estabelecidos na forma e condições estabelecidas em suas efe vas
aquisições e desde que cumpridas ás determinações estabelecidas no contrato.
8.5. A CEASA/DF não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela contratada com terceiros,
ainda que vinculados à execução do presente CONTRATO, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1. A contratada cumprirá todas as disposições legais sobre prevenção de acidentes de trabalho e
doenças proﬁssionais, mantendo no local dos serviços as condições necessárias de segurança e proteção
dos trabalhadores funcionários e bens da CEASA/DF, de acordo com as normas regulamentadoras do
Ministério do Trabalho, além das Normas de Segurança e Operação da CEASA/DF.
9.2 A contratada deverá indicar preposto aceito pela CEASA/DF, para orientar a execução dos serviços,
bem como manter contato com o gestor do contrato, conforme disciplinado na lei 13.303/2016 e no
regulamento de licitações e contratos da CEASA/DF;
9.3 A contratada deverá atender prontamente quaisquer exigências do gestor do contrato, inerentes ao
objeto.
9.4 A contratada deverá comunicar ao gestor do contrato qualquer fato extraordinário ou anormal que
ocorra durante a execução dos serviços.
9.5 A contratada ﬁcará obrigada a reparar, corrigir, refazer, reconstruir, remover ou subs tuir, às suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato no qual forem veriﬁcadas imperfeições, vícios,
negligências, incorreções, imperícias ou danos decorrentes da execução dos trabalhos ou de materiais
empregados, à critério do executor, que lhe assegurará prazo compa vel para a adoção das providências
ou conclusão dos reparos a realizar, ﬁcando a contratante autorizada a descontar da garan a, caso
exigido no edital, ou dos pagamentos devidos à contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.
9.6 A contratada assumirá inteira responsabilidade pelos danos ou desvios causados diretamente ao
patrimônio da CEASA/DF ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, por ação ou omissão de seus
empregados ou prepostos, na execução do contrato e no exercício de a vidades relacionadas, não
transferindo essa responsabilidade à ﬁscalização ou à Contratante.
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9.7 A contratada será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, ﬁscais e comerciais
resultantes da execução do contrato.
9.8 O recebimento provisório ou deﬁni vo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da
obra ou do serviço, nem a é ca proﬁssional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
9.9 A contratada deverá manter e u lizar empregados habilitados e com conhecimentos dos serviços a
serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor.
9.10 A contratada deverá manter, ainda, os seus empregados iden ﬁcados, quando em trabalho,
devendo subs tuir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e
às normas disciplinares da CEASA/DF.
9.11 A contratada deverá providenciar, por conta própria, toda a sinalização necessária à execução do
serviço, no sen do de evitar qualquer po de acidente.
9.12 Considerando que as áreas adjacentes ao local onde es verem sendo realizados os serviços não
deverão ser prejudicadas pelo desenvolvimento destes, a contratada se obriga a ocupar o mínimo de
espaço necessário, isolando adequadamente o
local de forma a orientar o transeunte, evitando qualquer po de acidente e/ou transtorno.
9.13 A contratada deverá cumprir as instruções complementares do executor do contrato quanto à
permanência e circulação de pessoas nos locais do prédio da CEASA/DF, bem como sobre a execução,
data e horário da realização dos serviços
9.14 Na execução dos serviços ﬁcará à cargo da Contratada:
Mão de obra especializada;.
Materiais, inclusive a água para o hidrojateamento;
Máquinas e Equipamentos;
Transporte interno e externo;
Segurança de todo o seu material, ferramentas e equipamentos.
Os equipamentos necessários ao desenvolvimento dos serviços deverão ter seu fornecimento
previsto pela contratada, correndo por sua conta e risco as despesas de aluguel, fornecimento,
mobilização/desmobilização, seguro dos equipamentos e de Responsabilidade Civil para terceiros,
manutenção e subs tuição, não se responsabilizando a CEASA/DF, por perdas, danos ou eventuais
alegações de risco solidário.
O equipamento deverá ser compa vel com o trabalho a ser realizado na CEASA/DF.
Previamente à habilitação da empresa, a CEASA/DF, por meio de comissão especialmente
designada, convocará a mesma para a realização de uma amostra/teste nas dependências da
CEASA/DF, momento em que a comissão fará vistoria nos equipamentos da empresa a ser
convocada e, em despacho fundamentado, a CEASA se pronunciará quanto à aplicabilidade dos
equipamentos no contexto estrutural da CEASA/DF.
Durante a vigência do contrato, a CEASA/DF não fornecerá qualquer equipamento, ferramenta,
maquinário ou recurso humano (mão de obra)à contratada.
O gestor do contrato poderá interromper qualquer serviço que esteja sendo executado em
desacordo com as especiﬁcações, sem ônus para a CEASA-DF. Havendo qualquer despesa/prejuízo
com a interrupção dos serviços, este será suportado pela contratada.
9.15 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.

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=55971944&infra_siste…

4/7

22/10/2020

SEI/GDF - 48541793 - Contrato

CLÁUSULA DÉCIMA – FISCALIZAÇÃO
10.1. A ﬁscalização será exercida por empregado da CEASA/DF designado pelo ordenador de despesas e
observará as disposições especíﬁcas do objeto e as legislações aplicadas ao caso.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DO PRAZO DE VIGÊNCIA
11.1. O Contrato vigorará a par r de sua assinatura pela prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias ou
até a conclusão do certame licitatório.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
12.1. Este Contrato Emergencial poderá ser alterado nos casos previstos no art. 81 da Lei nº 13.303/16,
por intermédio de Termo Adi vo.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES PELA INEXECUÇÃO DO OBJETO
13.1. A empresa ﬁcará passível das penalidades previstas na Lei 13.303/2016 e subsidiariamente pela Lei
nº 8.666/93 e legislações correlatas, garan da a ampla defesa, caso se recuse a cumprir os serviços que
lhe forem adjudicados, ou venha a fazê-lo fora das especiﬁcações e condições acordadas, impeça ou
embarace, de alguma forma, a ﬁscalização que a CEASA/DF, bem como o caucione ou u lize-o para
qualquer operação ﬁnanceira.
13.1. Todas as multas e devidas porcentagens que serão aplicadas no caso de descumprimento do
contrato estão dispostas no item de SANÇÕES ADMINISTRATIVAS no Termo de Referência (47804545)
presente nos autos do processo 00071-00000972/2020-77.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS:
14.1. É vedada a contratação de empregado pertencente ao quadro de pessoal da CEASA/DF;
14.2. É vedada a veiculação de publicidade acerca da contratação, salvo se houver prévia e expressa
autorização da CEASA/DF.
14.3. Fica vedada a u lização, durante o fornecimento, de empregado da CONTRATADA que seja familiar
de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de conﬁança da CEASA/DF, nos termos do
ar go 7° do Decreto n°. 7.203/2010, que dispõe sobre a vedação do nepo smo no âmbito da
Administração Pública Federal.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO
15.1. 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 SEXTA – DO FORO
16.1. 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 SÉTIMA – DA OUVIDORIA E COMBATE A CORRUPÇÃO
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17.1. 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.
17.2. 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

PELA CONTRATADA

_____________________________

____________________________

ONÉLIO ALVES TELES

ROMULO GOMES DE ALMEIDA

Presidente

Representante

TESTEMUNHAS

_______________________________ ____________________________
CPF:

CPF:

Documento assinado eletronicamente por EDSON BARBOSA DOS SANTOS DE ARAUJO Mat.000001194, Assessor(a) Jurídico(a), em 08/10/2020, às 09:26, 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 08/10/2020, às 09:35, 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 RÔMULO GOMES DE ALMEIDA, Usuário Externo, em
13/10/2020, às 11:50, 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.
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Documento assinado eletronicamente por ONÉLIO ALVES TELES - Matr.000001160, Presidente
das Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S/A, em 13/10/2020, às 12:37, 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,
Assessor(a), em 13/10/2020, às 13:04, 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 13/10/2020, às 13:32, 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.
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= 48541793 código CRC= 018998DA.
"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SIA Trecho 10, Lote 05, Pavilhão B-3/Administração - Bairro Setor de Indústria e Abastecimento - CEP 71200-100 - DF
(61) 3363-1224
00071-00000972/2020-77

Doc. SEI/GDF 48541793

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=55971944&infra_siste…

7/7

