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CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO LOGÍSTICA E FINACEIRA 

iht 	 DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES 
4 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
no 55/2015-CBMDF nos termos do Padrão n.° 
04/2002 

Processo n,° 053 001 167/2015 

Cláusula Primeira — Das Partes 

O Distrito Federal, por meio do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, CNPJ n° 
08.977.914/0001-19, representado neste instrumento pelo Cel. QOBM/Comb. JORGE MARTINS 
RODRIGUES DE OLIVEIRA portador do RG n° 03.971-CBMDF e do CPF n.° 477.961.621-20. 
Diretor de Contratações e Aquisições do CBMDF de acordo com o art. 7 0 , inciso XVI do Decreto 
n.° 7.163, de 29/04/2010 e combinado com a delegação de competencia prevista na Portaria n.° 
21. de 24/03/2011 e a empresa GARDEN CENTER JARDINS LTDA. doravante denominada 
Contratada, CNPJ n° 05.205.678/0001-24. com  sede no DF 001 km 27. Polo Verde do Lago Sul, 
loja 13. Brasília-DF. Tel.. (61) 3034-1837 e 8174-0285. representado por RICARDO KORNELIUS. 
portador do RG n°: 1.231.778 SSP/DF e do CPF n° .  563.726.551-87. na qualidade de 
Representante Legal. 

Cláusula Segunda — Do Procedimento 

O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico n ° 47/2015 — DICOA/ 
DEALF/CBMDF (fls 86 a 99). da Proposta de (fl. 121) e da Lei n.° 8.666 21.06.93. 

Clausula Terceira — Do Objeto 

O Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada para realizar os serviços 
reforma de gramado para CECAF/CBMDF, consoante especifica o Edital de Pregão Eletrônico n.° 
47/2015 — DICOA/ DEALFICBMDF (fls.86 a 99) e a Proposta de (fl. 121), que passam a integrar o 
presente Termo. 

Cláusula Quarta — Da Forma e Regime de Execuçáo 

O Contrato será executado de forma indireta, sob o regime de empreitada por preço global, 
segundo o disposto nos arts. 6° e 10 da Lei n.° 8.666/93. 

Cláusula Quinta — Do Valor 
5.1 - O valor total do Contrato é de R$ 134.280,00 (cento e trinta e quatro mil duzentos e oitenta 
reais). devendo a importância ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no 
orçamento corrente — Lei Orçamentária de 2015. 

ITEM QUANT. VALOR MENSAL PJTOTÃL 

1 1 1 R$ 11.190,00  fr,,,0 R$ 1 . 	0,00 
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Cláusula Sexta — Da Dotação Orçamentário 

6 1 — A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 

I — Unidade Orçamentária: 73901: 

II — Programa de Trabalho: 28845090300NR0053; 

111— Natureza da Despesa. 339039. 

IV — Fonte de Recursos: 100. 

6 2 — O empenho inicial é de R$ 22.380.00 (vinte e dois mil trezentos e oitenta reais). conforme 
Nota de Empenho n ° 662 emitida em 16/10/2015, na modalidade Estimativo. 

Cláusula Sétima — Do Pagamento 

7.1 — O pagamento será feito de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e 
Contábil do Distrito Federal, em parcela (5), mediante a apresentação de Nota Fiscal. liquidada até 
30 (trinta) dias de sua apresentação, devidamente atestada pelo Executor do Contrato. 

7.2 — 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 efetivo 
pagamento de acordo com a variação pro rata tempore do INPC. 

7 3 — 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 do reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso) 

7.4 — Para efeito de pagamento. a CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo 
relacionados. 

I - Certidão Negativa de Débitos Relativos ás Contribuições Previdenciárias e ás de Terceiros. 
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Anexo XI da Portaria Conjunta PGFN/RFB 
n° 3. de 2.5.2007) observado o disposto no art. 4 0  do Decreto n° 6.106. de 30.4.2007: 

II - Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço — FGTS. fornecido 
pela CEF — Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.° 8.036/90), 

III - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). em plena validade e expedida pelo 
Tribunal Superior do Trabalho. (Titulo VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho aprovada pelo 
Decreto-Lei no 5 452. de 10 de maio de 1943) 

IV - Certidão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal: 

Cláusula Oitava — Do Prazo de Vigência 

O contrato terá vigência de 12 (doze) meses. a contar da data de sua assinatura, permitida a 
prorrogação na forma da lei vigente. 

Cláusula Nona — Das garantias 

A garantia para a execução do Contrato será de 5% (cinco por cento) do valor do contrato. 
mediante uma das seguintes modalidades a escolha do Contratado fiança bancária seguro 
garantia ou caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública devendo estes ter, sido emitidos 
sob a forma escriturai, mediante registro em sistema centralizado  de  liquidação*»pe custódia 
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus .lores econômi&s... conforme 
definido pelo Ministério da Fazenda . 

--- 
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Cláusula Décima - Da Responsabilidade do Distrito Federal 

O Distrito Federal responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem 
a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo e de 
culpa. 

Cláusula Décima Primeira - Das Obrigações e Responsabilidades da Contratada 

11.1 - A Contratada fica obrigada a apresentar, ao Distrito Federal: 
I - até o quinto dia útil do mês subsequente. comprovante de recolhimento dos encargos 
previdenciários. resultantes da execução do Contrato: 
II - comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais. 
11 .2 - Constitui obrigação da Contratada o pagamento dos salários e demais verbas 
decorrentes da prestação de serviço. 
11.3 - A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes. 
11 4 - A Contratada se obriga a manter. durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas na licitação. 

Cláusula Décima Segunda - Da Alteração Contratual 

12.1 - Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo 
Aditivo, com amparo no art 65 da Lei n ° 8,666/93. 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 respectivo valor, dispensa a celebração de 
aditamento. 

Cláusula Décima Terceira - Das Penalidades 

13.1 Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente Contrato. 
serão aplicadas as penalidades estabelecidas no Decreto 26.851/2006 e suas alterações 
posteriores, que regulamentou a aplicação das sanções administrativas previstas nas Leis 
Federais Lei n.° 8 666/1993 e 10.52012002. 
13.2 A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritiva de direitos pelo não 
cumprimento das normas previstas em edital e no presente contrato, em face do disposto 
nos arts 81, 86. 87 e 88 da Lei n° 8.666/93 e do art. 7 0  da Lei n.° 10520/02 serão 
obedecidos no âmbito da Administração Direta, Autárquica Fundacional e das Empresas 
Públicas do Distrito Federal. ás normas estabelecidas no referido Decreto Distrital. 

Cláusula Décima Quarta - Da Rescisão Amigável  

,. 	 9.. 

14.1 - O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente,  06'ir aco54  entre  Ták  partes, 
reduzida a termo no processo da licitação, desde qu-  Cbaja 44etliêncit  para a 
Administração.  E  til C! .. ",.''.: • 
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14 2 - A rescisão amigável deve se antecedida de manifestação escrita de uma das 
partes, com antecedência minima de 60 (sessenta) dias, sem interrupção de curso normal 
da execução do contrato 

Cláusula Décima Quinta - Da Rescisão 

O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no 
respectivo processo. na  forma prevista no Edital. observado o disposto no art 78 da Lei 
n ° 8_666193, sujeitando-se a Contratada às consequências determinadas pelo art 80 
desse diploma legal. sem prejuizo das demais sanções cabiveis. 

Clausula 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 Divida Ativa e cobrados mediante execução na forma da legislação 
pertinente, podendo. quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato. 

Cláusula Décima Sétima - Do Executor 

O Distrito Federal, por meio do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, designará um 
Executor para o Contrato, que desempenhará as atribuições previstas nas Normas de 
Execução Orçamentária. Financeira e Contábil 

Cláusula Décima Oitava - Da Publicação e do Registro 

A eficácia do Contrato fica condicionada a publicação resumida do instrumento pela 
Administração. na  Imprensa Oficial, até o quinto dia útil 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 CBMDF 

Cláusula Décima Nona - Do Foro 

Fica eleito o foro de Brasilia. Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao 
cumprimen,20-do presente Contrato. 

Brasi lia, 16 de novembro de 2015. 
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Pelo Distrito 
¡JORGE MAR 
'Diretor de Co 

ederal: 
NS RODRIGUES DE OLIVEIR 
ratações e Aquisições CBMDF 

ela Contratada: 
ICARDO KORNELIUS 
epresentante Legal 

.1WSR ir Olatfra  

'€/'  7oe is erY 2 Q08000MR 
	•ftwu, - PatrtmdMo Culacmi da liummedode 	  Hz MNSC,...s, com, ataça....4.05.-, ch.,..-5.,. do Condo 4era I • SAM lOTI "tr Noãoan "I" lirasa~ - CEP 70 -6104:0 

tel ¡til) 3903-7111 - contraio çMndtelerwad 1CAI1 


