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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA
Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

CONTRATO Nº 01/2020

CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL QUE ENTRE SI FAZEM A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE
SANTA MARIA – RA-XIII E A EMPRESA CF SANTOS TERRAPLANAGEM EIRELI-ME.,OBJETIVANDO A
EXECUÇÃO DAS OBRAS.

O Distrito Federal, por meio da Administração Regional de Santa Maria – RA-XIII representado por
MARILEIDE ALVES DA SILVA ROMÃO, na qualidade de Administradora Regional, com delegação de
competência prevista nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal e no
Regimento Interno, doravante denominada Contratada, CNPJ nº: 16.597.211/0001-93, com sede na QC 01,
Conjunto H, Santa Maria/DF, e a empresa CF SANTOS TERRAPLANAGEM EIRELI-ME., situada na(o) Rodovia
DF 205, Km 04, Lote 1128 - Queima Lençol, Fercal/DF, CEP nº 73.151-991, inscrita no CNPJ sob o nº
04.802.483/0001-54, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por CHARLES
FRANSHOART DOS SANTOS, RG nº 102986031 - IFP/RJ e CPF nº 039.532.487-40, conforme poderes
apresentados e arquivados, resolvem ﬁrmar o presente contrato sob a regência da Lei n.º 8.666 de 21 de
junho de 1993, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PROCEDIMENTO
O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Tomada de Preço nº 001/2019, da Proposta
(Documento-SEI nº 34484027) e da Lei nº 8.666 21.06.93.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
Cons tui objeto do presente contrato a contratação no regime de empreitada por preço global de execução
obra de urbanização de área pública, com a construção de estacionamentos com bloco intertravado, calçadas
com acessibilidade em dois endereços: QR 100 e CL 103 na região administra va de Santa Maria, conforme
todos os anexos deste edital.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO
O Contrato será executado de forma indireta, sob o regime de empreitada por preço global, segundo o
disposto nos arts. 6º e 10 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA QUARTA - DAS ESPECIFICAÇÕES
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Na execução dos serviços, objeto do presente Contrato, deverão ser observadas as especiﬁcações constantes
do Edital e seus anexos, e as Normas Técnicas vigentes, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES
Fica a Contratada responsável pelas obrigações relacionadas no Edital de nº 001/2019 e na proposta aceita
pela Administração e por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados a terceiros,
bem como o pagamento de salários, encargos sociais e trabalhistas, tributos e demais despesas eventuais,
decorrentes da prestação de serviços.
5.1 - Fica a Contratada obrigada a manter, durante toda a execução do Contrato, as condições
de habilitação e qualiﬁcação exigidas e apresentadas por ocasião da licitação.
5.2 - Integra o presente Contrato o Edital de Concorrência nº 001/2019, Anexos e
Especiﬁcações, bem como a proposta da Contratada, independentemente de transcrição.
5.3 - Os serviços, objeto do presente Contrato, serão executados de conformidade com a
legislação vigente, Normas Técnicas ABNT e Código de Ediﬁcações do Distrito Federal.
CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR
O valor total do presente Contrato é de R$ 240.261,32 (duzentos e quarenta mil duzentos e sessenta e um
reais e trinta e dois centavos), procedentes do Orçamento da RA-XIII para o corrente exercício, nos termos da
correspondente Lei Orçamentária Anual.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO
A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: I – Unidade Orçamentária: 09115 –
Administração Regional de Santa Maria; II – Programa de Trabalho: 15451620911108139 - Execução de
Obras de Urbanização na Reg. Adm. de Sta. Maria, III – Natureza da Despesa: 44.90.51 – Obras e Instalações,
IV – Fonte de Recursos: 100
7.1 - O empenho foi emi do no valor de R$ 240.261,32 (duzentos e quarenta mil duzentos e
sessenta e um reais e trinta e dois centavos), conforme Nota de Empenho nº 2020NE00051, datada
de 27/02/2020, na modalidade global.

CLÁUSULA OITAVA – DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
O Cronograma Físico-Financeiro, apresentado pela Contratada em seu envelope contendo “Proposta”, passa
a fazer parte do presente Termo Contratual.
CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA
A garan a de 05% (zero cinco por cento) do valor deste Contrato, ora efe vada conforme previsão constante
no Ato convocatório, será ao ﬁnal do contrato, res tuída em até 30 (trinta) dias, após requerida ao
Administrador Regional da RA-XIII.
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9.1 - Não serão devolvidos a garan a inicial, respec vos reforços e multas, no caso de rescisão
do Contrato por culpa exclusiva da Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO
O pagamento dar-se-á na forma do Ar go 40, XIV, “a”, da Lei n.º 8.666/93, podendo ocorrer em até 10 (dez)
dias, contados da data de expedição do Atestado de Execução, através do BRB - Banco de Brasília S/A, via
conta única do GDF.
10.1 - A Contratada deverá provar, para ﬁns de pagamento, a Anotação de Responsabilidade
Técnica no CREA-DF, nos termos da Resolução n.º 307, de 28.02.86, do CONFEA.
10.2 - O Contrato não sofrerá quaisquer pos de reajustamento, ressalvadas as hipóteses
previstas pelo Ar go 65, II, “d” da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS PRAZOS
O presente Contrato entra em vigor na data da sua assinatura.
11.1 - O prazo total de execução das obras será de 60 (sessenta) dias consecu vos, no
máximo, e Monitoramento Ambiental - 720 (setecentos e vinte) dias consecu vos, contados do dia de
recebimento da Ordem de Serviços.
11.2 - O prazo de vigência contratual terá início na data da assinatura do Contrato e expirar-seá 60 (sessenta) dias após o término do prazo de execução previsto no item 11.1 desta Cláusula.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
Toda e qualquer alteração contratual deverá ser processada mediante celebração de Termo Adi vo, com
amparo no art. 60 da Lei n. 8.666/93, vedada a modiﬁcação do objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DO PRODUTO
O objeto do presente contrato será recebido, após efetuada a limpeza total da área envolvida e formalmente
comunicado à RA-XIII:
I - Em caráter provisório, pelo responsável por seu acompanhamento e ﬁscalização, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da Contratada;
II - Em caráter deﬁni vo, por um servidor ou comissão, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes, após decorridos 90 (noventa) dias, comprovada a adequação do objeto aos termos
contratuais;
13.1 - O recebimento deﬁni vo não exclui a responsabilidade civil pela segurança dos serviços,
consoante Ar go 618 do Código Civil, nem a é ca proﬁssional pela perfeita execução do Contrato.
13.2 - As correções, alterações e/ou complementações solicitadas pela RA-XIII serão efetuadas
pela Contratada e não implicarão em prorrogação de prazo contratual.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESPONSABILIDADE DA RA-XIII
A RA-XIII 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 QUINTA - DAS PENALIDADES
Em caso de inexecução parcial ou total da execução dos serviços, de qualquer outra inadimplência, a
Contratada estará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, no que couber, garan da prévia
defesa, às penalidades previstas no Ar go 87, Incisos I a IV da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993.
15.1 - No caso de multas, observar-se-á o disposto no Ar go 86 da Lei nº 8.666/1993.
15.2 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garan a prestada, além da perda desta,
responderá a Contratada pela sua diferença, que poderá ser descontada de pagamentos eventualmente
devidos pelo RA-XIII, ou cobrada judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA DISSOLUÇÃO
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 SÉTIMA - DA RESCISÃO
Operar-se-á de pleno direito a rescisão do Contrato, independentemente de interpelação judicial ou
extrajudicial, sem prejuízo das penalidades previstas na Cláusula Décima Quinta, quando ocorrerem as
hipóteses enumeradas nos Incisos I a XVII, do Ar go 78, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993.
17.1 - Na hipótese da rescisão prevista no Ar go 79, Inciso I, ﬁca a RA-XIII autorizado a adotar
as providências elencadas no Ar go 80, da Lei de regência.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Dos atos da RA-XIII, decorrentes do presente ajuste, caberá recurso na forma do disposto no Ar go 109, da
Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DOS DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA
Os débitos da Contratada para com a RA-XIII, decorrentes ou não do ajuste, serão cobrados na forma da
legislação per nente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO EXECUTOR
A Administradora Regional da RA-XIII, por meio de Ordem de Serviço, designará um Executor para o
Contrato, que desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e
Contábil.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA
Ficam designados pela Contratada como Responsáveis Técnicos pela obra objeto do presente Contrato o(s)
Engenheiro(s) Edival Ribeiro Nery, CREA nº 20338/D-DF e Régio Luciano Ávila de Rezende, CREA nº 7620/DDF.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO
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 pela Procuradoria-Geral
do Distrito Federal.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DO FORO
Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas rela vas ao cumprimento do
presente Contrato.

Brasília/DF, 04 de março de 2020.

Pelo Distrito Federal:________________________________________________
MARILEIDE ALVES DA SILVA ROMÃO

Pela Contratada: ____________________________________________________
CHARLES FRANSHOART DOS SANTOS
Documento assinado eletronicamente por MARILEIDE ALVES DA SILVA ROMÃO,
Administrador(a) Regional de Santa Maria, em 05/03/2020, às 18:12, 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 CHARLES FRANSHOART DOS SANTOS, Usuário
Externo, em 12/03/2020, às 15:34, 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?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
veriﬁcador= 36501456 código CRC= EE8DDE23.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Centro Urbano, Quadra Central 01, Conjunto "H" Lote 01 - Bairro Santa Maria - CEP 72535-080 - DF
3392-8468
00143-00001379/2019-13

Doc. SEI/GDF 36501456

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=42675645&infra_sistema=1…

6/6

28/10/2020

SEI/GDF - 43982005 - Termo Aditivo

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA
Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Primeiro Termo Adi vo ao Contrato nº 01/2020
Primeiro Termo Adi vo ao Contrato de Execução de Serviços de Obra/Engenharia nº 01/2020
Processo nº 00143-00001379/2019-13
O Distrito Federal, por meio da Administração Regional de Santa Maria – RA-XIII representado por
MARILEIDE ALVES DA SILVA ROMÃO, na qualidade de Administradora Regional, com delegação de
competência prevista nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal e no
Regimento Interno, CNPJ nº: 16.597.211/0001-93, com sede na QC 01, Conjunto H, Santa Maria/DF, e a
empresa CF SANTOS TERRAPLANAGEM EIRELI-ME., situada na(o) Rodovia DF 205, Km 04, Lote 1128 Queima Lençol, Fercal/DF, CEP nº 73.151-991, inscrita no CNPJ sob o nº 04.802.483/0001-54, neste ato
representada por CHARLES FRANSHOART DOS SANTOS, RG nº 102986031 - IFP/RJ e CPF nº 039.532.48740, resolvem ﬁrmar o presente Termo Adi vo, tendo em vista o Parecer ASTEC/GAB (Doc. SEI nº 43980262),
constantes no processo SEI nº 00143-00001379/2019-13, vinculando-se as partes aos disposi vos da Lei nº
8.666/93 e demais normas aplicáveis, mediante as condições que se seguem:

Cláusula Primeira – Do Objeto
1.1 O presente Termo Adi vo tem como objeto a prorrogação do prazo de execução das obras de
Engenharia e urbanização para construção de 02 estacionamentos públicos na QR 100 e CL 103 na região
administra va de Santa Maria, em 60 (sessenta) dias, à contar da data de sua assinatura, bem como
prorrogar a vigência contratual em mais 60 (sessenta) dias, à contar da data de sua assinatura, com
fundamento no ar go 57, § 1º, incisos II e V, da Lei nº 8.666/93.

Cláusula Segunda – Dos Valores
2.1 Os valores contratados permanecem inalterados.
Cláusula Terceira – Da Garan a
3.1 A Garan a contratual apresentada pela Contratada (Doc. SEI nº 37232905) deverá ser reforçada no que
tange ao prazo de validade, estendendo-o até a data de 25 de setembro de 2020.
Cláusula Quarta – Da Ra ﬁcação
4.1 Permanecem inalteradas e ra ﬁcadas as demais cláusulas do Contrato n° 01/2020 – RA-XIII, do qual este
Termo Adi vo torna-se parte integrante e inseparável.
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Cláusula Quinta – Das Assinaturas
5.1 Este Contrato tem validade a par r da assinatura de todas as partes contratantes e eﬁcácia legal após a
publicação do seu extrato no Diário Oﬁcial do Distrito Federal.
Brasília, Distrito Federal, 24 de julho de 2020.

Pelo Distrito Federal:

________
MARILEIDE ALVES DA SILVA ROMÃO

Pela Contratada: ____________________________________________________
CHARLES FRANSHOART DOS SANTOS
Documento assinado eletronicamente por MARILEIDE ALVES DA SILVA ROMÃO - Matr.1608742X, Administrador(a) Regional de Santa Maria, em 22/07/2020, às 18:21, 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 CHARLES FRANSHOART DOS SANTOS, Usuário
Externo, em 07/10/2020, às 11:06, 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= 43982005 código CRC= E0D30EB1.
"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Centro Urbano, Quadra Central 01, Conjunto "H" Lote 01 - Bairro Santa Maria - CEP 72535-080 - DF
3392-8468
00143-00001379/2019-13
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