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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D.E. N°035/2018 — ASJUR/PRES.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE

ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA

URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL —

NOVACAP E A MÓDULO ENGENHARIA,

CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA.

PROCESSO N°: 112.005.053/2016

Processo n.
0_)1_ ,CD..0312cA.6 

Mat.  1A16.- 1Pub,

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL -

NOVACAP, Empresa Pública do Distrito Federal, criada pela Lei n° 2.874/56, e

reestruturada pela Lei n°5.861/72, inscrita no CNPJ n°00.037.457.0001-70, com sede

no Setor de Areas Públicas, Lote "B", Brasilia/DF, CEP 71.215-000, representada pelo

seu Diretor-Presidente JÚLIO CÉSAR MEN EGOTTO, brasileiro, solteiro, engenheiro

agrônomo, e pelo Diretor de Edificações MÁRCIO FRANCISCO COSTA, brasileiro,

solteiro, engenheiro civil, ambos residentes e domiciliados em Brasilia-DF, e a firma
MÓDULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LIDA, estabelecida no

SAAN Quadra 02, lote 980, parte B - Brasilia/DF, CEP 70.632-200, inscrita no CNPJ sob

o n° 05.926.726/0001-76, IE n° 07.449.358/001-11, neste ato representada pelo

Senhor MATHEUS RANGEL DE SA, brasileiro, casado, diretor, portador da Cl N°

12640949- SSP/RJ, inscrito no CPF sob N°054.681.827-77, residente e domiciliado na

Quadra 2019, lote 07, Apartamento 601, Jardim Américo 60, Goidnia/GO, resolvem

firmar o presente Contrato, tendo em vista o voto datado de 19/03/2018, do
Senhor Diretor de Edificações, às fls. 283/284, e a Decisão da Diretoria Colegiada
da NOVACAP, exarada em sua 4.3510 sessão, às fls. 285, realizada em 22/03/2018,
constantes do processo n° 112.005.053/2016, vinculando-se as partes aos
dispositivos da Lei n° 8.666/93, da Lei n° 10.520/2002, dos Decretos n° 5.450/2005 e
demais normas aplicáveis, mediante as cláusulas que seguem:

"Bras il ia at rim 617i° Cultural da Humanidade"
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL '

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS D.E. N° 035/2018 - ASJUR/PRES.

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS QUE
ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA
URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL —
NOVACAP E A MODULO ENGENHARIA,
CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA.

PROCESSO N°: I I2.005.053/2016

/~55 .. »
Processo nu‘ Ii
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A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL -
NOVACAP, Empresa PUblica do Dislrilo Federal, criada pela Lei n° 2.874/56, e
reesiruiurada pela Lei n° 5.861/72, inscrita no CNPJ n° 00.037.457.000l-70, com sede
no Seior de Areas Pdblicas, Lole Brasilia/DF, CEP 7l .215-000, represeniada pelo
seu Direior-Presidenie JLILIO CESAR MENEGOTTO, brasileiro, solteiro, engenheiro
agronomo, e pelo Diretor de Edificacoes MARCIO FRANCISCO COSTA, brasileiro,
solieiro, engenheiro civil, ambas residenies e domiciliados em Brasilia-DF, e a firma
MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA, estabelecido no
SAAN Quadra 02, lole 980, parle B — Brasilia/DF, CEP 70.632-200, inscrita no CNPJ sob
0 n° 05.926726/0001-76, IE n° 07.449.358/OOl-l l, nesie alo represeniada pelo
Senhor MATHEUS RANGEL DE SA, brasileiro, casado, direlor, poriador do Cl N°
12640949 — SSP/RJ, inscriio no CPF sob N° 054681.827-77, residenie e domiciliado no
Quadra 2019, lole O7, Apariamenio 601, Jardim Américo 60, Goiania/GO, resolvem
firmar o presente Coniraio, iendo ern visia 0 volo daiado de 19/03/2018, do
Senhor Direior de Edificacoes, as fls. 283/284, e a Decisao da Direloria Colegiada
da NOVACAP, exarada em sua 4.351“ sessao, as fls. 285, realizada em 22/O3/2018,
consianies do processo n° 112.005.053/2016, vinculando-se as parles aos
dispasilivos da Lei n° 8.666/93, da Lei n° lO.520/2002, dos Decretos n° 5.450/2005 e
demais normas aplicaveis, medianle as clausulas que seguem: O‘ ' 4 _.
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

N"58.K13 -

Constitui objeto do presente ajuste a contratação de empresa

especializada no ramo de engenharia, para prestação de serviços continuos de

manutenção preventiva, corretiva, preditiva e assistência técnica, com

fornecimento de pegas, materiais e mão de obra, bem como realização de

serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações dos

elevadores e escadas rolantes do complexo cultural e turismo da Torre de TV e da

Feira da Torre de TV em Brasilia/DF, conforme especificações e quantitativos

constantes do Termo de Referência e Anexo do Edital, no Edital de Pregão

Eletrônico n° 108/2017- ASCAL/PRES, e na proposta de fls.174/175, todos constantes

do processo n° 112.005.053/2016, os quais se tornam parte integrante deste

instrumento, independentemente de transcrições.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRECO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

0 valor total do presente contrato é de R$ 175.770,00 (cento e

setenta e cinco mil, setecentos e setenta reais). -

Processo n.°  flZ61). O,.S3 
PARÁGRAFO PRIMEIRO

Rub.

Os pagamentos serão efetuados pela Tesour ria da NOVACAP

contra apresentação dos faturamentos e após as conferências, registros e

autorizações para cada caso, em conformidade com as Normas de Execução
Orçamentária do Distrito Federal e exigências administrativas em vigor, atendendo

ao disposto no Edital do Pregão Eletrônico n° 108/2017 - ASCAL/PRES/NOVACAP.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA deverá

apresentar junto a Seção de Tesouraria os documentos abaixo relacionados:

- Certidão Negativa de Débitos relativos às contribuições
previdencidrias e tis de terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (anexo XI da portaria conjunta PGFN/RFB n° 03, de 02.05.2007, observando o

disposto no artigo 40 do decreto n° 6.106, de 30.04.2007;

- 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);

- Certidão de regularidade com a Secretaria da Fazenda do Distrito
Federal, Art. 173 da LODF.
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Consfllui objeia do presenie ojusle a conlrolacao de empresa
especializada no ramo de engenharia, para presiacao de servicos continuos de
manulencao preventiva, corretiva, preditiva e ossisiéncia Técnico, com
fornecimenlo de pecos, moieriois e mao de obro, bem como reolizo<;ao de
servicos eventuais diversos, nos sislemos, equipamentos e inslolocaes dos
elevadores e escadas rolantes do complexo cullurol e lurismo do Torre de TV e do
Feira do Torre de TV em Brasilia/DF, conforme especificacaes e ouonliioiivos
consianies do Termo de Referéncio e Anexo do Ediiol, no Ediiol de Pregao
Elelranico n° I08/201 7 — ASCAL/PRES, e no praposio de fIs.l74/175, iodos consionies
do processo n° 112.005.053/2016, os quois se lornom porle iniegronle desle
insirumenio, independeniemenie de lronscricaes.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRECO E DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

O valor loiol do presente coniroio é de RS 175.770,00 (cento e
selenla e cinco mil, selecenlos e selenlo reais). *9-*~ )~\54~- ~ - ' '

Pfqgsssc ii.° §QJL-~PARAGRAFO PRIMEIRO
Os pogomenios serao efeiuados pela Tesour rio do NOVACAP

coniro opreseniocao dos foiuromenios e opas as conferéncios, regisiros e
ouiorizocaes para coda coso, em conformidade com as Normos de Execucao
Orcomeniaria do Disiriio Federal e exigéncios odminislrolivos em vigor, olendendo
ao disposio no Ediiol do Pregao Elelranico n° I08/2017 — ASCAL/PRES/NOVACAP.

PARAGRAFO secuuoo
Para que 0 pagomenlo possa ser liberodo, a CONTRATADA devera

opreseniorjunio o Secao de Tesouraria as documentos abaixo relacionados:

- Ceriidao Negolivo de Débilos relolivos as coniribuicaes
previdenciarios e as de lerceiros, expedida pelo Secretaria do Receilo Federal do
Brasil (anexo Xl do porlorio conjunio PGFN/RFB n° 03, de 02.05.2007, observando o
disposio no orligo 4° do decreio n° 6.106, de 30.04.2007;

- Cerlificodo de Reguloridode do Fundo de Goronlio por Tempo de
Servico — FGTS, fornecido pelo CEF - Coixo Econamico Federal, devidomenie
oluolizodo (Lei n° 8.036/90);

- Ceriidao de regularidade com a Secretaria do Fazenda do Dislriio
Federal, Ari. I73 do LODF.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASILÍ2.33
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- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, em plena

validade, para comprovar a inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho,

Por meio eletrônico/via internet - www.tst.jus.br/certiddo - (Lei n°12.440, de 07 de

julho de 2011);

- Certidão de Regularidade para com a Fazenda Nacional que

deverá ser efetuada mediante certidão conjunta expedida pela Secretaria da

Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, referente aos tributos

federais e à Divida Ativa da Unido, por elas administrados, conforme preconizado

no artigo 1° do Decreto n° 6.106/2007.

PARÁGRAFO TERCEIRO

0 pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, contados a partir

da data de apresentação da Nota Fiscal, desde que o documento de cobrança

esteja em condições de liquidação de pagamento.

PARÁGRAFO QUARTO

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 Índice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo

- IPCA/IBGE.
PARÁGRAFO QUINTO

A NOVACAP não fará qualquer pagamento (ti CONTRATADA

enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação que lhe for imposta em
virtude de penalidade ou inadimplência.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS E PRORROGACÕES

0 prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses
contados a partir da publicação do extrato do contrato no DODF.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A prorrogação do prazo, havendo, se dará mediante Termo Aditivo,
nos termos do Inciso II do artigo 57 da Lei n° 8.666/93.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
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- Cerlidao Negolivo de Débiios Trobolhlsias — CNDT, em pleno
volidode, poro comprovor o inexisléncio de débilos peronie o Jusiico do Trobolho,
por meio elelranico/vio iniernei - www.is’r.jus.br/cerlidao - (Lei n°l2.440, de 07 de
julho de 2011);

- Ceriidao de Reguloridode poro com o Fazenda Nocionol que
devera ser efeiuodo medionie ceriidao conjunio expedida pelo Secreiorio do
Receiio Federal e Procurodorio-Geral do Fazenda Nocionol, referenie oos iribulos
federois e a Divida Aiivo do Uniao, por elos odminisirodos, conforme preconizodo
no orligo 1° do Decreio n° 6.106/2007.

PARAGRAFO TERCEIRO
O pogomenlo sero efeluodo olé 30 (lrinlo) dias, coniodos o poriir

do dolo de opreseniocao do Nola Fiscal, desde que o documenio de cobrongo
esiejo em condicaes de liquidocao de pogomenio.

PARAGRAFO QUARTO
Possodos 30 (irinio) dias sem o devido pogomenio por porle do

odminisirogao, a porcelo devido sero oluolizodo moneloriomenie, desde o
vencimenio do obrigoqzao olé o doio do efelivo pogomenio de acordo com o
vorioqzao “ pro rolo lempore" do Indice Nacianal de Precos oo Consumidor Amplo
- IPCA/IBGE.

PARAGRAFO QUINTO
A NOVACAP nao fora qualquer pogomenio a CONTRATADA

enquonlo pendenle de liquidocao qualquer obrigocao que lhe for lmposio em
viriude de penolidode ou inodimpléncio.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS E PRORROGACOES

O prazo de vigéncio do presente conlroio sero de 12 (doze) meses
contados o porlir do publicocao do exlrolo do conlroio no DODF.

PARAGRAFO PRIMEIRO
A prorrogocaa do prazo, havendo, se dora medionie Termo Adiliva,

nos iermos do lnciso ll do orligo 57 do Lei n° 8.666/93.

\ VAC+0
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PARÁGRAFO SEGUNDO
rifocefg;011."..11Z-W3S---3—'5

Rub.
Em período inferior a um ano, os pregos serão fixos

de acordo com o art. 28 da Lei 9.069/95. Ultrapassado esse periodo, os mesmos

poderão ser reajustados anualmente, nos termos da Lei n° 10.192/01, utilizando o

IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, fixado pelo Decreto

Distrital n°37.212, de 15 de Fevereiro de 2016. 0 marco inicial para contagem da

periodicidade de um ano, para efeito de reajuste, será a data da apresentação

da proposta, desde que o contrato seja assinado no prazo de sua validade.

Mat. 6:

irreajustáveis,

CLAUSULA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO

A fiscalização, por parte da NOVACAP, não exime a CONTRATADA

de sua responsabilidade quanto cti perfeita prestação da prestação dos serviços e

a observância de todos os preceitos da boa técnica.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A execução dos serviços deverá ser realizada no prazo definido pelo

órgão requisitante, de acordo com o preestabelecido no Edital e seus anexos.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Os serviços deverão ser entregues/executados no prazo consignado

na proposta, contados a partir da assinatura do contrato ou instrumento

equivalente, em dia normal de expediente do órgão contratante, no horário de

08:00 as 12:00 horas e de 13:00 as 17:00 horas, salvo se de outro modo estiver

disposto.

PARÁGRAFO TERCEIRO

0 recebimento provisório ou definitivo não exime a contratada da

responsabilidade civil pela qualidade do material.

CLÁUSULA QUINTA - DA FONTE DE RECURSOS

A despesa decorrente do presente contrato correrá à conta dos

Programas de Trabalho 23.695.6002.2396.5391 e 27.122.6002.8517.9818, Natureza da
Despesa 33.90.39 e Fonte de Recurso 120, conforme Disponibilização Orçamentária

de fls 282 e Notas de Empenho nos 2018NE00945 e 218NE00946, no valor de R$

100.000,00 (cem mil reais) e R$ 75.770,00 (setenta e cinco mil setecentos e setenta

reais), datadas de 27/03/2018, às fls. 288 e 289, respectivamente, ambas emitidas

pela Diretoria Financeira da NOVACAP.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRA
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PARAGRAFO sscunoa

de acordo cam o arl. 28 do Lei 9.069/95. Uliropassada esse periodo, as mesmas
poderao ser reajuslodas anualmente, nos iermas do Lei n° l0.l92/Oi, ulilizonda o
IPCA - Indice Nacianal de Precas oa Consumidor Amplo, fixado pelo Decreto
Disiriiol n° 37.212, de l5 de Fevereira de 2016. O marca iniciol para coniogem do
periadicidode de um ano, para efeilo de reajusle, sera a dalo do opresenlocaa
do proposla, desde que a canlroia seja ossinoda no prazo de sua validade.

CLAUSULA QUARTA — DA FISCALIZACAO E DO RECEBIMENTO

A iiscolizocao, por parte do NOVACAP, nao exime o CONTRATADA
de sua responsabilidade quonio a perfeilo preslocaa do preslacao dos servicas e
o abservancio de lodas as preceiios do boa Técnico.

PARAGRAFO PRIMEIRO
A execucao das servicos devera ser realizada no prazo definida pelo

orgaa requisiianie, de acordo com o preesiobelecido no Ediial e seus anexos.

PARAGRAFO ssouuoa
Os servicos deverao ser eniregues/execuiodos no prazo consignodo

no propasio, canlodas a pariir do assinaiuro do caniraio ou insirumenla
equivalenie, em dia normal de expedienle do argaa caniroianle, no horaria de
08:00 as 12:00 horas e de 13:00 as 17:00 horas, salvo se de aulro mada esiiver
disposio.

PARAGRAFO TERCEIRO
O recebimenia pravisario au definiiivo nao exime o caniroiado do

responsabilidade civil pela qualidade do material.

CLAUSULA QUINTA — DA FONTE DE RECURSOS

A despesa clecorrenie do presente caniroio correro a conia das
Programas de Trabalho 23.695.6002.2396.5391 e 27.l22.6002.85l7.98l8, Natureza do
Despesa 33.90.39 e Fonle de Recurso 120, conforme Dispanibilizocaa Orcomenlaria
de fls 282 e Noios de Empenho n°s 20l8NE00945 e 2l8NE00946, no valor de RS
l00.000,00 (cem mil reois) e R$ 75.770,00 (selenlo e cinco mil selecenlos e selenla
reois), dolodas de 27/03/2018. as fls. 288 e 289, respeciivomenle, ambas emiiidas

Site mm nmal. 1p dl ~16» hr - E mail novacap@novacap df gov br CNPJ 00 037 457 0001 70 \ 4)
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Em periodo inferior o um ano, as precas serao fixos ineojusloveis.

pelo Diretoria Finonceiro do NOVACAP.
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CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA
Process° n. 'o -

R 1 
Mat.

Como garantia da execução plena do objeto e fiel mprimento

dos termos deste contrato, a Contratada deverá recolher o valor de R$ 3.515,40 (

três mil quinhentos e quinze reais e quarenta centavos), correspondentes a 2%

(dois por cento) do valor total do contrato, podendo optar por caução em

dinheiro ou em títulos da Divida Pública, seguro garantia ou fiança bancária.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Os títulos da Divida Pública deverão ter sido emitidos 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.

PARÁGRAFO SEGUNDO

A garantia prestada será executada pela NOVACAP no caso

de rescisão determinada por ato unilateral, para ressarcimento e

indenizações a ela devidos, bem como no caso de aplicação de multa,

após regular processo administrativo.

PARÁGRAFO TERCEIRO

A garantia de execução do contrato ou seu saldo se houver,

somente será devolvida à CONTRATADA após o cumprimento integral das

obrigações contratuais por ela assumidas, e quando em dinheiro, atualizada

monetariamente.

PARÁGRAFO QUARTO

Para assinatura de aditivo contratual de prorrogação de prazo

a CONTRATADA deverá apresentar a prorrogação da garantia prestada em

fiança bancária ou seguro-garantia referente ao período de prorrogação
do mesmo.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGACOES DAS PARTES

I - Para garantir o fiel cumprimento do presente contrato a
NOVACAP se obriga a:
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CLAUSULA SEXTA - DA GARANTIA ' '°°°“°"
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Como garaniio do execucaa pleno do objeio e fiel mprimenio
dos iermos desie coniraio, a Conlraloda devera recolher o valor de RS 3.5I5,40 (
Irés mil quinhenlos e quinze reais e quorenlo cenlavos), correspondenies o 2%
(dais por cenlo) do valor ioial do coniroio, podendo aplar por caucao em
dinheiro ou em iiiulos do Divida Poblico, segura garaniia ou fianca bancario.

PARAGRAFO PRIMEIRO
Os iilulos do Divida PUDIICCI deverao ler sida emiiidas sob a

forma escriiural, medianle regisiro em sistema cenirolizoda de liquidacao e
de cusiadia auiorizado pelo Banco Central do Brasil e avoliadas pelos seus
valares econamicas, conforme definida pelo Minislério do Fazenda.

PARAGRAFO sscuuoo

A garonlia presiada sera execulodo pelo NOVACAP no casa
de rescisaa determinado por olo uniloieral, para ressarcimenlo e
indenizacaes o ela devidas, bem como no casa de oplicacaa de mulio.
opas regular processo adminisiraiivo.

PARAGRAFO TERCEIRO
A garoniia de execucao do conlralo au seu solda se houver,

somenie sera devolvida a CONTRATADA apas a cumprimenlo inlegral dos
obrigacaes conlroiuois par ela ossumidos, e quando em dinheira, aiuolizada
moneiariamenle.

PARAGRAFO QUARTO
Para assinoiuro de adiiiva coniraiuol de prorragocoo de prazo

a CONTRATADA devera opresenlar a prorrogacao do goroniia presiada em
fionco bancaria ou segura-garaniia referenle aa periodo de prorrogacaa
do mesmo.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DAS PARTES

M, ,_ MaI,_l_’J_.lIfl L-

_ \I Para garanlir o fiel cumprimenlo do presenie coniroio o
NOVACAP se abrigo o: ‘XOVAC4
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a) Indicar o executor interno do Contrato, conforme Art. 67 da Lei

8.666/93 e Art.41, Inciso lie parágrafos do Dec. 32.598/2010;

b) Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a

Contratada;

c) Fornecer e colocar <s:i disposição da Contratada, todos os
elementos e informações que se fizerem necessários à execução dos serviços;

d) Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre as
irregularidades observadas no serviço;

e) Notificar a Contratada, por escrito e com antecedência sobre
multas, penalidades quaisquer débitos de sua responsabilidade, bem como
fiscalizar o fornecimento e instalação do objeto contratado;

f) Atender as obrigações contidas no Termo de Referência do
Edital de Pregão Eletrônico n° 108/2017 - ASCAL/PRES.

I I - Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato a
CONTRATADA se obriga a:

a) Executar fielmente o objeto contratado conforme especificação,
prazos e condições estipulados no Termo de Referência, no Edital de Pregão
Eletrônico n° 108/2017 - ASCAL/PRES, na proposta apresentada e neste contrato;

b) Manter durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação
e qualificação exigidas no ato convocatório;

c) Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ou materiais
causados por técnicos (empregados) e acidentes causados por terceiro, bem
como pelo pagamento de salários, encargos sociais e trabalhistas, tributos e
demais despesas eventuais, decorrentes da prestação dos serviços;

d) Responsabilizar-se das eventuais despesas decorrentes do objeto
contratado, qualquer que seja o valor, e cumprir todas as obrigações constantes
do(s) Anexo(s) do ato convocatório;

e) Não contratar trabalho infantil, nos termos do art. 7°, inciso XXXIII da
CF/88 e Decreto n° 6.481/2008, que regulamenta os artigos 3°, alínea "d" e 40 da
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a) lndicar o execulor inferno do Caniralo, conforme Ari. 67 da Lei
8.666/93 e Ari.4l, inciso ll e paragrofas do Dec. 32.598/2010;

b) Cumprir as campramissas financeiras ossumidas com a
Canlralado;

c) Fornecer e colocar a disposicao do Coniralado, iodos as
elemenias e informacaes que se fizerem necessarios a execucao das servicos;

d) Noiificor, formal e iempeslivamenle, o canlraloda sabre as
irreguloridodes abservadas no servicoi

e) Nalificor a Conlralado, par escrilo e cam anlecedéncia sabre
mulias, penalidodes quaisquer débiios de sua responsabilidade, bem como
fiscolizar o fornecimento e insialocao do abjela conlroiodo;

I) Alender as abrigocaes conlidos no Termo de Referéncia do
Ediial de Pregaa Elelranico n° I08/2017 — ASCAL/PRES.

ll - Para garonlir o fiel cumprimenlo do presente Coniralo a
CONTRATADA se abrigo a:

a) Execuiar fielmenle o objeio conlralado conforme especificacao,
prazos e condicaes eslipulados no Termo de Referéncio, no Ediial de Pregaa
Elelranico n° I08/2017 - ASCAL/PRES, no proposta apreseniada e nesle conirolo;

b) Monler duranie lodo a execucao do conirola, em
compoiibilidode com as obrigocaes ossumidas, iodos as condicaes de habiliiacao
e qualificacao exigidas no aio canvocalaria;

c) Respansabilizar-se par quaisquer danos pessoois e/ou materiais
causados par lécnicas (empregados) e acidenies causados par terceira, bem
coma pelo pagomenio de salarios, encargos sociais e lrobalhislas, lribuios e
demais despesas eventuais, decorrenies do presiacao das servicas;

d) Responsabilizor-se das eventuais despesas decarrenies do objelo
conlralado, qualquer que seja a valor, e cumprir Iodas as obrigacaes conslonies
do(s) Anexo(s) do alo convacalorio;

e) Nao conirolor Irobolha infonlil, nas lermos do orl. 7°, inciso XXXIII do
CF/88 e Decrela n° 6.481/2008, que regulomenla as ariigos 3°, alineo “d” e 4° do
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Convenção n° 182 da OIT, bem como de menores de 18 anos em trabalho ao ar

livre, sem proteção adequada contra exposição 6 radiação solar, chuva e frio;

f) Atender as obrigações contidas no Termo de Referência do Edital

de Pregão Eletrônico n° 108/2017 - ASCAL/PRES.

CLAUSULA OITAVA - DA SUBCONTRATACAO

Somente os serviços de reparo em equipamentos como

rebubinamento de motores, serviços de solda, serviços de elétrica poderão ser

subcontratados, representando até 20% (vinte por cento) do valor total do

contrato.

CLAUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

A NOVACAP poderá aplicar 6 CONTRATADA, garantida a prévia
defesa, as sanções constantes dos artigos 86, 87 e 88 da Lei n° 8.666/93 e pelo
Decreto n.° 26.851/06.

PARÁGRAFO ÚNICO

A multa a que aludem os artigos 86 e 87 da Lei n.° 8.666/93 será
aplicada de conformidade com o artigo 4°, do Decreto 26.851/06, modificado
pelo Decreto Distrital n°35.831/2014, e suas alterações.

CLAUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES

Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo, e com
as devidas justificativas, nos casos previstos no artigo 65, da Lei n.° 8.666/93.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

A NOVACAP poderá rescindir este Contrato, ante os motivos, as
formas e as consequências dispostos nos artigos 78, 79 e 80, ambos da Lei n°
8.666/93, sem prejuízo das demais sanções estabelecidas no Edital e anexos, desde
que formalmente justificado e assegurado 6 CONTRATADA o seu direito ao
contraditório e 6 ampla defesa.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO

0 extrato do presente contrato será publicado, às expensas da
NOVACAP, no Diário Oficial do Distrito Federal, consoante dispõe o artigo 61,
parágrafo único da Lei n° 8.666/93.
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Convencao n° I82 do OIT, bem como de menores do I8 anos em lrabalho aa ar
livre, sem praiecao adeauada conira exposicaa a radiacao solar, chuva e frio;

f) Alender as obrigacaes coniidos no Termo de Referéncia do Ediial
de Pregao Eleironico n° I08/201 7 - ASCAL/PRES.

CLAUSULA OITAVA - DA SUBCONTRATACAO

Somenle as servicos de reporo em equipamentos como
rebubinamenio de molores, servicas de solda, servicos de elélrica poderao ser
subconlraiadas, representando aié 20% (vinle par cenlo) do volar lolol do
conlralo.

CLAUSULA NONA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

A NOVACAP podera aplicor a CONTRATADA, garaniida a prévio
defesa, as sancaes cansianles dos arligos 86, 87 e 88 do Lei n° 8.666/93 e pelo
Decreio n.° 26.851 /06.

PARAGRAFO IINICO
A mulla a que oludem as ariigos 86 e 87 do Lei n.° 8.666/93 sera

aplicado de conformidade com o arliga 4°, do Decrela 26.851/06, modificodo
pela Decrelo Disiriial n° 35.831/2014, e suas olieracaes.

CLAUSULA DECIMA - DAS ALTERACOES

Esie canlraio podera ser alierado, rnedianle Termo Adiliva, e cam
as devidas juslificoiivas, nos cosos previsias no arligo 65, do Lei n.° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO
A NOVACAP podera rescindir esle Coniraio, onle as molivos, as

formas e as conseauéncias disposias nos ariigos 78, 79 e 80, ambas do Lei n°
8.666/93, sem prejuizo das demais sancaes eslabelecidos no Edilal e anexos, desde
que formalmenie jusiificada e ossegurado a CONTRATADA o seu direilo oo
coniradiiario e a amplo defesa.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA PUBLICACAO
O exlraio do presente coniralo sera publicada, as expensas do

NOVACAP, no Diario Oficial do Dislrilo Federal, cansoanie dispae o arliga 6i,
paragrafo Unico do Lei n° 8.666/93.
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CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

Elegem as partes o Foro de Brasilia-DF, para dirimir quaisquer dúvidas

porventura oriundas do presente contrato, se esgotadas as vias amigáveis.

E, por estarem justos e contratados, após a devida leitura, assinam o

presente Instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na

presença das testemunhas abaixo designadas.

PELA NOVACAP:

PELA CONTRATADA:

TESTEMUNHAS:

Brasilia-DF, 28 de março de 2018.

JOL

DIR

c1AR ME TTO
TOR-PRESIDENTE

II FRANCISO COSTA
ETOR DE EDIFICAÇÕES

SUZI R
CPF: 658.479-

,
pS

ANG

IVEIRA

EID A BARROS
CPF: 245 220 231-20
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO

Elegem as paries o Faro de Brasilia-DF, para dirimir quaisquer davidas
porveniura ariundas do presenie conlraio, se esgoiados as vias amigaveis.

E, por eslarem jusios e conlrolados, apas a devido leilura, assinam o
presente lnsirumenlo em 02 (duas) vias de igual tear e forma, para um so efeiio, no
presenca das lesiemunhas abaixo designadas.

. Brasilia-DF, 28 de marca de 2018.

PELA NOVACAP: JIIL BX;/it rra
DIR OR-PRESIDENTE

M ' | rnmciszéa COSTA
EIOR DE EDIFICACO S

B.\

Q= Ill!

1EA<Z

viiI>I.

. ' “T /
1 ._ ‘_\‘ ‘ 7.17 ( C y

Q PELA CONTRATADA: , EU
I J

. ATESTEMUNHAS. SUZI R E . EIRA
crr; ssa.m- 1
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___.-

' EID A BARROS
CPF: 245220.231-20
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