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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO - RA XI
           

              
 

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

   

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO – RA-CRUZ

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 02/2021, NOS TERMOS DO
PADRÃO Nº 005/2002, QUE ENTRE SI CELEBRAM A ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL DO CRUZEIRO - RA-CRUZ E A COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA
- CEB/DF. 

 

PROCESSO SEI-GDF Nº 00139-00000589/2021-87

 

 

Cláusula Primeira - Das Partes

1.1. O Distrito Federal, por meio da Administração Regional do Cruzeiro, inscrita no CNPJ n. 16.673.858/0001-57, com sede na SRES Área
Especial H Lote 08, representado por LUIZ EDUARDO GOMES DE PAULA PESSOA, na qualidade de Administrador Regional, com delegação de
competência prevista nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal e a Companhia Energé�ca de Brasília
– CEB, doravante denominada Contratada, CNPJ nº 00.070.698/0001-11, com sede no SIA - Setor de Áreas Públicas, Lote C, Bloco M, Sala 03
– Brasília/DF, CEP: 71.215-902, representada por EDISON ANTÔNIO COSTA BRITTO GARCIA na qualidade Diretor-Presidente, FABIANO
CARDOSO PINTO na qualidade de Diretor Técnico e FERNANDO JORGETO DA SILVA, na qualidade de Procurador Jurídico.

 

Cláusula Segunda - Do Procedimento

2.1. O presente Contrato obedece aos termos do Projeto Básico - RA-CRUZ/COLOM (Doc. SEI-GDF nº 49645074), Projeto Es�ma�vo n° 21
GMP106 (Doc. SEI-GDF n.º 62719964) e da Carta n.º 134/2021 - CEB-IPES/DIP/GIP (Doc. SEI-GDF nº 62721602), no valor de R$ 1.508.695,65
(um milhão, quinhentos e oito mil seiscentos e noventa e cinco reais e sessenta e cinco centavos), já incluso o Imposto sobre Serviço – ISS,
baseado no art. 24, VIII da Lei nº 8.666/93, que passam a integrar o presente termo, e, ainda, nos termos do art. 24, VIII c/c art. 26, ambos
da Lei nº 8.666, de 21.06.93.

 

Cláusula Terceira - Do Objeto

3.1. O Contrato tem por objeto a contratação de empresa visando a subs�tuição das luminárias convencionais por LED (eficien�zação
energé�ca) nas Quadras do Cruzeiro Novo (todos os pontos não eficien�zados) e da Via SHCE entre o Cruzeiro Novo e o Hospital das Forças
Armadas e proximidades, na forma especificada abaixo:

 

 

 

UEIP

(UNIDADE DE
EFICIENTIZAÇÃO IP)

DESCRIÇÃO VALOR UND TOTAL

 

UEIP9244

SUBSTITUIÇÃO de conjunto de luminárias com tecnologia
HID em tecnologia LED 60W, em poste de aço, simples de
5,0 metros.

 

R$350,69

 

14

 

R$ 4.909,66
ILP028

LUMINÁRIA (GRID01) - Potência Máxima 60W/220v, Em
15lux, Fator de Uniformidade da via 0,25, Altura de
Montagem 5,0 metros.

R$329,00 1

IMO017
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO - luminária / projetor (unitário)
de qualquer �po, instalada em poste qualquer, sem mão-
de-obra de alteração de fiação interna (kit).

R$21,69 1

 SUBSTITUIÇÃO de conjunto de luminárias com tecnologia
HID em tecnologia LED 120W, em poste de aço, simples
de 7,50 ou 9,0 metros.
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UEIP9260 R$570,69 870 R$ 496.500,30

ILP020
LUMINÁRIA (GRID03) - Potência Máxima 120W/220v, Em
15lux, Fator de Uniformidade da via 0,25, Altura de
Montagem 8,0 metros.

R$549,00 1

IMO017
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO - luminária / projetor (unitário)
de qualquer �po, instalada em poste qualquer, sem mão-
de-obra de alteração de fiação interna (kit).

R$21,69 1

 

UEIP9262

SUBSTITUIÇÃO de conjunto de luminárias com tecnologia
HID em tecnologia LED 200W, em poste de aço, simples
de 10,0 ou 12,0 metros (Quadra PoliEspor�va).

 

R$741,69

 

439

 

R$ 325.601,91
ILP024

LUMINÁRIA (GRID07) - Potência Máxima 200W/220v, Em
20lux, Fator de Uniformidade da via 0,30, Altura de
Montagem 10,0 metros.

R$720,00 1

IMO017
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO - luminária / projetor (unitário)
de qualquer �po, instalada em poste qualquer, sem mão-
de-obra de alteração de fiação interna (kit).

R$21,69 1

 

UEIP9275

SUBSTITUIÇÃO de conjunto de luminárias com tecnologia
HID em tecnologia LED 120W, em poste de aço, duplo de
7,50 ou 9,0 metros.

 

R$1.141,38

 

35

 

R$ 39.948,30
ILP020

LUMINÁRIA (GRID03) - Potência Máxima 120W/220v, Em
15lux, Fator de Uniformidade da via 0,25, Altura de
Montagem 8,0 metros.

R$549,00 2

IMO017
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO - luminária / projetor
(unitário) de qualquer tipo, instalada em poste qualquer, sem
mão-de-obra de alteração de fiação interna (kit).

R$21,69 2

 

UEIP9447

SUBSTITUIÇÃO de conjunto de luminárias com tecnologia
HID em suporte 02 pétalas LED 280W, em qualquer
estrutura de 9,60 à 20,0 metros de altura ú�l.

 

R$1.969,18

 

148

 

R$ 291.438,64
ILP026

LUMINÁRIA (GRID09) - Potência Máxima 280W/220v, Em
20lux, Fator de Uniformidade da via 0,30, Altura de
Montagem 13,80 metros.

R$962,90 2

IMO017
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO - luminária / projetor (unitário)
de qualquer �po, instalada em poste qualquer, sem mão-
de-obra de alteração de fiação interna (kit).

R$21,69 2

 

UEIP9465

SUBSTITUIÇÃO de conjunto de luminárias com tecnologia
HID em suporte 04 pétalas LED 280W, em qualquer
estrutura de 9,60 à 20,0 metros de altura ú�l.

 

R$3.938,36

 

29

 

R$ 114.212,44
ILP026

LUMINÁRIA (GRID09) - Potência Máxima 280W/220v, Em
20lux, Fator de Uniformidade da via 0,30, Altura de
Montagem 13,80 metros.

R$962,90 4

IMO017
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO - luminária / projetor (unitário)
de qualquer �po, instalada em poste qualquer, sem mão-
de-obra de alteração de fiação interna (kit).

R$21,69 4

PREVISÃO DE NOVAS LUMINÁRIAS LED INSTALADAS: 1.805

CUSTO MATERIAL E MÃO DE OBRA

Custo de Material R$ 1.233.460,80

Custo de Serviço R$ 39.150,45

Subtotal (Material + Serviços) R$ 1.272.611,25
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DESPESAS INDIRETAS E IMPOSTOS

Serviços Próprios (12,6%) R$ 155.416,06

Despesas Financeiras (0,55%) R$ 6.784,03

Imposto (5,99%) R$ 73.884,30

 

VALOR TOTAL - GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL R$ 1.508.695,65

 

Cláusula Quarta - Da Forma e Regime de Execução

4.1. O Contrato será executado de forma indireta, sob o regime de empreitada por preço global, sendo permi�da a realização de
subcontratação até o limite de 85% (oitenta e cinco por cento) do valor contratado, nos termos das normas de vigência que regem as
prestações de serviços da contratada, respeitadas as demais proposições dos arts. 6º e 10º da Lei nº 8.666/93.

 

Cláusula Quinta - Do Valor

5.1. O valor total do Contrato é de R$ 1.508.695,65 (um milhão, quinhentos e oito mil, seiscentos e noventa e cinco reais e sessenta e cinco
centavos), devendo a importância ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente.

 

Cláusula Sexta - Da Dotação Orçamentária

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

Emenda Parlamentar Individual do Deputado Distrital Reginaldo Sardinha

Programa de Trabalho: 15.752.6209.8507.0039

Fonte de Recurso: 100

Natureza da despesa: 339039

6.2. O empenho é de R$ 1.508.695,65 (um milhão, quinhentos e oito mil, seiscentos e noventa e cinco reais e sessenta e cinco centavos),
conforme Nota de Empenho 2021NE00117  (Doc. SEI-GDF n.º 63212577), emi�da em 02/06/2021, na modalidade ordinária.

 

Cláusula Sé�ma - Do Pagamento

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

7.2. Se, eventualmente, ocorrer atraso imputável à CONTRATANTE no pagamento rela�vo à execução do contrato, haverá compensação, por
dia de atraso, de acordo com a variação do IPCA pro rata tempore.

7.3. Nos termos do Decreto-DF nº 32.767/2011, os pagamentos às empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, referentes a créditos
de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00, serão feitos, exclusivamente, mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário
junto ao Banco de Brasília S/A - BRB, salvo as situações em que estão excluídas na forma do art. 6º no seu parágrafo único e incisos.

 

Cláusula Oitava - Do Prazo de Vigência

8.1. O prazo de vigência de contrato será de 12 (doze) meses.

8.2. O prazo de execução dos serviços será de até 180 (cento e oitenta dias) dias corridos, após o recebimento, pela CEB, da nota de
empenho.

8.3. Os serviços serão recebidos provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;

8.4. Defini�vamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes, após o decurso do prazo de até 90 (noventa) dias corridos do recebimento provisório, suficientes para vistoria que comprove a
adequação das obras aos termos do contrato.

 

Cláusula Nona - Das garan�as

9.1. Por se tratar de órgão, integrante da Administração Indireta do Governo do Distrito federal, fica dispensada a prestação de garan�a para
a execução do contrato, nos termos do caput do art. 56 da Lei n.º 8.666/93.

9.2. A Contratada garante, por cinco anos, a solidez e segurança do trabalho, compreendido, também, o material empregado.

 

Cláusula Décima - Da responsabilidade do Distrito Federal
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10.1. 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. Parágrafo único: A Contratante deverá observar as obrigações previstas no Projeto, parte
integrante deste Contrato independente de transcrição.

 

Cláusula Décima Primeira - Das Obrigações e Responsabilidades da Contratada

11.1. Cons�tui obrigação da Contratada o pagamento dos salários e demais verbas decorrentes da prestação de serviço.

11.2. A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes.

11.3. A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compa�bilidade 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 Adi�vo, com amparo no art. 65 da Lei nº 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 respec�vo valor, dispensa a celebração de aditamento.

 

Cláusula Décima Terceira - Do índice de Reajuste

13.1. O reajustamento dos preços será calculado pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, de acordo com
Decreto 37.121, de 16 de fevereiro de 2016, publicado no DODF nº 31, de 17 de fevereiro de 2016, página 04.

 

Cláusula Décima Quarta - Das Penalidades

14.1. Ao contratado que, sem justa causa, não cumprir as obrigações assumidas e infringir os preceitos legais, ressalvados os casos fortuitos
ou de força maior, devidamente jus�ficados e comprovados, a juízo da Administração, aplicar-se-ão conforme a natureza da falta come�da, e
sem prejuízo de outras sanções per�nentes à espécie, as seguintes penalidades:

14.1.1. Advertência

14.1.2. Multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) ao dia sobre o valor da fatura, até o limite de 10% (dez por cento), por dia de atraso
injus�ficado;

14.1.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da fatura na entrega de material ou serviço em desconformidade com o objeto
especificado/serviço;

14.1.4. Suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública pelo prazo que a autoridade competente
fixar, não superior a 2 anos;

14.1.5. Declaração de idoneidade se, sem justa causa, a critério da Administração, o fornecedor deixar de cumprir as obrigações assumidas,
pra�cando falta grave e se já houver, por duas vezes recusado a entregar o material cujo fornecimento tenha proposto.

 

Cláusula Décima Quinta - Da Dissolução

15.1. O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, bastando, para tanto, manifestação escrita de uma das partes, com antecedência
mínima de 60 (sessenta) dias, sem interrupção do curso normal da execução do Contrato.

 

Cláusula Décima Sexta - Da Rescisão

16.1. O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no respec�vo processo, observado o disposto
no art. 78 da Lei nº 8.666/93, sujeitando-se a Contratada às consequências determinadas pelo art. 80 desse diploma legal, sem prejuízo das
demais sanções cabíveis.

 

Cláusula Décima Sé�ma - Dos débitos para com a Fazenda Pública

17.1. 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 Oitava - Das condições de pagamento

18.1 - A mora no adimplemento das obrigações avençadas será calculada de acordo com base no IPC pro rata tempore.

 

Cláusula Décima Nona - Do Executor

19.1. O Distrito Federal, por meio da Administração Regional do Cruzeiro, designará um Executor para o Contrato, que desempenhará as
atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil.

 

Cláusula Vigésima - Da Publicação e do Registro
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20.1. 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 pela
Administração.

 

Cláusula Vigésima Primeira – Fraseologia an�-corrupção

21.1. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, pelo telefone 0800-6449060
(Decreto nº 34.031, de 12 de dezembro de 2012).

 

Cláusula Vigésima Segunda - Do cumprimento da Lei n.º 5.448/2015

22.1. Nos termos da Lei Distrital nº 5.448, de 12 de janeiro de 2015, é estritamente proibido o uso ou emprego de conteúdo discriminatório
contra a mulher na prestação do serviço, assim como os conteúdos discriminatórios �pificados no art. 1º do mencionado diploma legal,
podendo seu uso ou emprego ensejar a rescisão do contrato e aplicação de multa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

 

Cláusula Vigésima Terceira – Vedação do uso de mão-de-obra infan�l

23.1. Fica proibida o uso de mão de obra infan�l, sob pena de rescisão do contrato e a aplicação de multa, sem prejuízo das sanções legais
cabíveis, nos termos da Lei nº 5.061/2013.

 

Cláusula Vigésima Quarta – Critérios de sustentabilidade ambiental

24.1. A Contratada deve observar as disposições da Lei n.º 4.770/2012, que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na
aquisição de bens e na contratação de obras e serviços pelo Distrito Federal, especialmente quanto: I – a recepção de bens, embalagens,
recipientes ou equipamentos inservíveis e não reaproveitáveis pela administração pública; e II – a comprovação de que adota prá�cas de
desfazimento sustentável, reciclagem dos bens inservíveis e processos de reu�lização.

 

Cláusula Vigésima Quinta – Do cumprimento da Lei n.º 5.087/2013

25.1. Nos termos da Lei Distrital nº 5.087, de 25 de março de 2013, as empresas que prestam serviços aos órgãos da administração direta,
autárquica e fundacional e aos órgãos rela�vamente autônomos do Distrito Federal ficam obrigadas a comprovar mensalmente, junto ao
gestor responsável pelo repasse de recurso público, a regularidade no atendimento às suas obrigações de natureza fiscal, trabalhista e
previdenciária rela�vas a seus empregados.

 

Cláusula Vigésima Sexta - Programa de Integridade

26.1. Aplica-se ao presente Contrato as disposições da Lei n.º 6.112, de 02 de fevereiro de 2018, a qual estabelece a obrigatoriedade de
implementação do Programa de Integridade em todas as empresas que celebrem contrato, consórcio, convênio, concessão ou parceria
público privada com a Administração Pública do Distrito Federal.

 

Cláusula Vigésima Sé�ma - Do Foro

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

 

Pelo Distrito Federal:

LUIZ EDUARDO GOMES DE PAULA PESSOA

Administradora Regional do Cruzeiro - RA-CRUZ

 

Pela contratada:

EDISON ANTÔNIO COSTA BRITTO GARCIA

Diretor-Presidente Companhia Energé�ca de Brasília - CEB

 

FABIANO CARDOSO PINTO

Diretor Técnico Companhia Energé�ca de Brasília - CEB

 

FERNANDO JORGETO DA SILVA

Procurador Jurídico - CEB

Documento assinado eletronicamente por LUIZ EDUARDO GOMES DE PAULA PESSOA - Matr.
1699959-2, Administrador(a) Regional do Cruzeiro, em 28/06/2021, às 15:38, 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 FERNANDO JORGETO DA SILVA - Matr.0007749-h,
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Advogado(a), em 29/06/2021, às 10:10, 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 FABIANO CARDOSO PINTO - Matr.0005748-7,
Diretor(a) Técnico(a), em 29/06/2021, às 14:13, 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 EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA -
Matr.0006174-h, Diretor(a)-Presidente, em 29/06/2021, às 17:05, 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= 64756863 código CRC= 12151D19.
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