GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL
Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Contrato para Aquisição de Bens pelo
Distrito Federal nº 03/2020-SEJUS, nos
termos do Padrão n° 07/2002.
Processo nº 00400-00059603/2019-51
SIGGO nº: 40468

Cláusula Primeira – Das Partes
O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Jus ça e Cidadania do Distrito
Federal, inscrita no CNPJ nº 08.685.528/0001-53, com sede em SAAN Quadra 01 Lote C, Zona
Industrial – Brasília/ DF, CEP: 70.632-100, representado por MAURÍCIO ANTÔNIO DO AMARAL
CARVALHO, na qualidade de Secretário Execu vo, inscrito no CPF nº 540.285.749-00, Documento de
Iden dade nº 2.054.182-2 SSP/PR, com delegação de competência prevista nas Normas de Execução
Orçamentaria, Financeira e Contábil do Distrito Federal, e fundamento na Portaria SEJUS nº 141, de 05
de julho de 2019, publicada no DODF nº 127, de 09 de julho de 2019, e a Empresa GJ COMÉRCIO DE
GLP LTDA inscrito no CNPJ sob o nº 15.330.626/0001-33, com sede em: SOF conjunto 04 lote 04, Vila
Estrutural - Brasília/DF - CEP: 71.300-000, administrada por seus Sócios LUIS EDUARDO MARQUES,
inscrito no CPF sob o nº 376.669.751-04 e LUIZA GABRIELE DA SILVA MAIA, inscrita no CPF sob o nº
068.179.921-84, neste ato representado por ALEXANDRE NATIVIDADE BUENO, inscrito no CPF n°
376.758.181-72, Carteira de Iden dade nº 942.618-SSP/DF, na qualidade de Procurador ( 35418230),
firmam o que se segue.
Cláusula Segunda – Do Procedimento
O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Licitação de Pregão Eletrônico para SRP nº
071/2019 – DICOM/SCG/SEEC-DF (34148362), da Ata de Registro de Preços SEI-GDF n.º 9025/2019
(34148506), do Termo de Homologação (34879037), do Termo de Adjudicação (34878877), da
Publicação do Resultado no DODF (34148726); da Solicitação de Compra - SC nº
8002/2020 (34152488); da Autorização SRP nº 125/2020 - SC AUTORIZADA (34453308); da Proposta
(35420400) e da Lei n° 8.666/1993, da Lei 10.520/2002 e do Decreto Federal 5.450/2005.

Cláusula Terceira – Do Objeto
O Contrato tem por objeto a aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLS (Gás butano: Bo jão com
13 kg), conforme especiﬁcações do Edital n° 071/2019 – DICOM/SCG/SEEC-DF (34148362), e a
Proposta (35420400), que passam a integrar o presente Termo.

n.º

1

Código do item

Descrição do item

Valor
Unitário Unidade de Quantidade
do item Fornecimento solicitada
R$

GÁS LIQUEFEITO DE
3.3.90.30.04.01.0001.000008- PETRÓLEO GLP,
73,49
01
Material: Gás
butano.

Botijão com
13 Kg.

440

Marca

Valor
Total
R$

Ultragaz

32.335,60

butano.

Valor Total: R$ 32.335,60 (trinta e dois mil trezentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos).

Cláusula Quarta – Da Forma de Fornecimento
4.1. A entrega do material processar-se-á de forma integral, durante a vigência contratual,
em conformidade às especiﬁcações con das no Edital n° 071/2019 – SCG/SEPLAG Item XXII - Do
Recebimento, pg 11/30 (34148362 ) e na Proposta (35420400), facultada sua prorrogação nas
hipóteses previstas no § 1° , art. 57 da Lei n° 8.666/93, devidamente jus ﬁcada por escrito e
previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o Contrato.
4.2. O material deverá ser entregue em até 5 (cinco) dias corridos, contados a par r do recebimento
da Nota de Empenho ou da assinatura do instrumento de contrato, se for o caso.
4.3. A embalagem dos produtos deverá ser original do fabricante, atóxica, limpa e íntegra, ou seja,
sem rasgos, sem amassados, sem trincas, sem quebras e outras imperfeições.
4.4. Os produtos serão recebidos:
I - Provisoriamente, no ato da entrega, para posterior veriﬁcação da conformidade do produto
com a especificação constante do presente termo;
II - Deﬁni vamente, após o decurso do prazo de observação ou vistoria que comprove a
adequação do objeto nos termos contratuais.
4.5. Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os produtos possuem vícios aparentes ou
redibitórios ou estão em desacordo com as especiﬁcações ou a proposta, serão interrompidos os
prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que sanado o problema.
4.6. Em caso de prorrogação do prazo de entrega, este poderá ser feito uma única vez, por prazo não
superior a 7 (sete) dias corridos. Deverá ser feito por escrito, jus ﬁcadamente, antes de seu
vencimento, comprovando que não houve culpa do fornecedor no descumprimento do prazo contratual.
4.7. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança
do serviço e/ou bem, nem a é co proﬁssional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites
estabelecidos pela lei ou por este instrumento.
4.8. Os locais de entrega serão conﬁrmados quando da assinatura do contrato ou instrumento
equivalente.

Cláusula Quinta – Do Valor
O valor total do contrato é de R$ 32.335,60 (trinta e dois mil trezentos e trinta e cinco reais e
sessenta centavos), devendo a importância total ser atendida à conta de dotações orçamentárias
consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária n° 6.482, de 09 de janeiro de 2020, enquanto a
parcela remanescente será custeada à conta de dotações a serem alocadas no(s) orçamento(s)
seguinte(s).

Cláusula Sexta – Da Dotação Orçamentária
6.1 – A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:
I – Unidade Orçamentária: 44.101
II - Programa de Trabalho: 14.122.8211.8517.7250
III – Natureza da Despesa: 3.3.90.30
IV – Fonte de Recursos: 100
6.2 – O empenho é de R$ 32.335,60 (trinta e dois mil trezentos e trinta e cinco reais e sessenta

centavos), conforme Nota de Empenho nº 2020NE00135 (34604550), emi da em 27/01/2020, sob o
evento nº 400091, reforçado pela Nota de Empenho nº 2020NE00225 (35681991), emi da em
14/02/2020, 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 (s), mediante a apresentação de Nota Fiscal, liquidada até 30
(trinta) dias de sua apresentação, devidamente atestada pelo Executor do Contrato.
7.2 Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo relacionados:
I – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela
CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei nº 8.036/90);
II – Prova de regularidade com a Fazenda Federal por meio da Cer dão Conjunta Nega va de
Débitos rela vos aos Tributos Federais, inclusive contribuições previdenciárias, e a Divida A va
da União, expedida pelo Ministério da Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil (Portaria
Conjunta RFB/PGFN n° 1.751/2014);
III – Certidão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal;
IV – Cer dão de regularidade rela va a débitos inadimplidos perante a Jus ça do Trabalho,
mediante a apresentação de cer dão nega va, em plena validade, que poderá ser ob da no site
www.tst.jus.br/certidao.
Cláusula Oitava – Do Prazo de Vigência
O contrato terá vigência de 90 (noventa) dias, a partir da sua assinatura eletrônica.
Cláusula Nona – Das Garantias
9.1. Da garan a ou assistência técnica do bem está especiﬁcada em Termo de Garan a, anexo a este
contrato.
9.2. A garan a para execução do Contrato será prestada na forma prevista no Edital, no percentual de
2% (dois por cento) do valor do contrato, devendo ser apresentada pela contratada no prazo de 10
(dez) dias úteis, conforme previsão no Termo de Referência.
9.3. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
9.3.1. Prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;
9.3.2. Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a
execução do contrato;
9.3.3. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e
9.3.4. Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela
contratada, quando couber.

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 ú l 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. Cons tui obrigação da Contratada o pagamento dos salários e demais verbas decorrentes da
prestação de serviço.
11.3. A Contratada respondera pelos danos causados por seus agentes.
11.4. 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;
11.5. Apresentar documento probatório de que possui compromisso com a sustentabilidade ambiental,
nos termos da Lei Distrital n° 4.770/2012, que poderá ser feito da seguinte forma:
I) Por Declaração, onde a licitante aﬁrma possuir o compromisso e responsabilidade com a
Sustentabilidade Ambiental, nos termos das exigências impostas pela Lei Distrital n° 4.770/2012,
conforme modelo constante do Anexo VI deste edital, ou;
II) Com a apresentação de documento probatório (atestado, declaração, cer ﬁcado, registro,
credenciamento, etc) emi do por Órgãos Públicos de qualquer ente da Federação que tenha
competência legal na área ambiental que o produto ofertado, comercializado, ou o fornecedor,
distribuidor ou fabricante está devidamente cadastrado, registrado, etc no respectivo Órgão, ou;
III) Com a apresentação de documentos que o fornecedor está em fase de implantação de
prá cas sustentáveis, informando, no referido documento quais são as prá cas implantadas e,
quais as metas pretendidas a atingir na questão da sustentabilidade ambiental.
IV) No caso do licitante apresentar os documentos comprobatórios, conforme mencionado nas
alíneas I e III poderá ser designada pela SEEC/DF uma Comissão de Avaliadores que juntamente
com o Pregoeiro e sua Equipe poderá inspecionar/vistoriar o estabelecimento ou o ponto
comercial do licitante, a fim de verificar as informações e declaracões apresentadas.
V) Caso seja detectado pelos inspetores/avaliadores que as informações declaradas pelo
licitante não sejam verdadeiras, ou, que esteja de má fé, será tomadas as medidas
administrativas, e se for o caso, penal, cabível ao caso.
11.6. Entregar os materiais quando solicitados pelo Contratante e de acordo as especiﬁcações e
condições estabelecidas neste Termo de Referência e Edital.
11.7. Comunicar imediatamente a Subsecretaria de Compras Governamentais (SCG), da Secretaria de
Estado de Economia do Distrito Federal (SEEC), bem como a Secretaria de Estado de Jus ça e
Cidadania do Distrito Federal qualquer alteracão ocorrida no endereço, conta bancaria, e-mail, fax e
telefone, indicado na respec va proposta de preços, como também, outras informações julgadas
necessárias para o recebimento de correspondências encaminhadas pelos diversos órgãos integrantes
da centralização de compras do Distrito Federal.
11.8. Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento empreendido pelo Contratante.
11.9. Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualiﬁcação
exigidas no ato convocatório e em compatibilidade comas obrigações assumidas.
11.10. Comunicar por escrito eventual atraso, apresentando jus ﬁca vas que serão objeto de
apreciação pela Contratante.
11.11. Atender, no prazo fixado, todas as solicitações do Fiscal do Contrata.
11.12. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se ﬁzerem
necessárias, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial contratado, facultada a supressão
além desse limite, mediante acordo entre as partes.
11.13. Responsabilizar-se única e exclusivamente, pelo pagamento de todos os encargos e demais
despesas, diretas ou indiretas, decorrentes da execução do objeto do presente Termo de Referência,

tais como impostos, taxas, contribuições ﬁscais, previdenciárias, trabalhistas, fundiárias; enﬁm, por
todas as obrigações e responsabilidades, sem qualquer ônus a Contratante.
11.14. Garan r a qualidade dos itens, devendo subs tuir às suas expensas, no todo ou em parte,
o objeto contratado em que for constatado defeito ou má qualidade resultante do transporte
inadequado, quando da entrega.
11.15. A subs tuição a que se refere o item anterior deverá ser prestada mediante ocorrência de
manifestação do órgão solicitante, implicando na obrigação, por parte da empresa Contratada, da
subs tuição/correção do problema no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos contados da abertura
da reclamação pelo órgão.
11.16. Assegurar que os produtos entregues atenderão as especiﬁcações solicitadas, aos requisitos
exigidos e ainda, que estão em conformidade com as normas ABNT/NBR vigentes, e em conformidade
com a legislação relacionada ao assunto.
11.17. Garan r que os Produtos Ofertados possuem registro e/ou autorização junto à ANP - Agência
Nacional do Petróleo.
11.18. Respeitar os termos es pulados no Decreto n° 38.365, publicado no Diário Oﬁcial do Distrito
Federal n° 143, de 27 de julho de 2017, que regulamenta a Lei n° 5.448, de 12 de janeiro de 2015, o
qual proíbe conteúdo discriminatório contra mulher.

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 e desde que previamente
justificado nos autos.
12.2 – A alteração de valor contratual, 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.
12.3. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total do objeto deste contrato.

Cláusula Décima Terceira – Das Penalidades
13.1. O atraso injustificado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato sujeitará
a Contratada à multa prevista no Edital consoante disciplina Decreto n° 26.851/2006, a seguir
transcritas, descontada da garan a oferecida ou judicialmente, sem prejuízo das sanções previstas no
art. 87, da Lei nº 8.666/93, facultada ao Distrito Federal, em todo caso, a rescisão unilateral.
13.1.1. A aplicação das Sanções de natureza pecuniária e restri va de direitos pelo não cumprimento
das normas previstas no Edital e dos contratos dele decorrentes, em face ao disposto nos arts. 81, 86,
87 e 88 da Lei 8.666/1993, sujeitando-se a Contratada às consequências determinadas pelo ar go 80
desse diploma legal, sem prejuízo de demais sanções cabíveis.
Cláusula Décima Quarta – Da Rescisão amigável
O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no
processo, desde que haja conveniência para a Administração e não haja mo vo para rescisão
unilateral do ajuste, 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, devendo ser
precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.
Cláusula Décima Quinta – Da Rescisão
15.1. O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no
respec vo processo, na forma prevista no Edital, observado o disposto no art. 78 79 e 80 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.
15.2. 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.
Cláusula 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 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 Sétima – Do Executor
O Distrito Federal, 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.
Cláusula Décima Oitava - 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 Secretaria
de Estado de Economia do Distrito Federal - SEEC/DF.

Cláusula Décima Nona - Do Cumprimento aos Decretos nº 34.031/2012 e nº 5.448/2015
19.1 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). (Parecer nº
330/2014-PROCAD/PGDF).
19.2 Nos termos da Lei Distrital nº 5.448, de 12 de janeiro de 2015, é estritamente proibido o uso ou
emprego de conteúdo discriminatório, rela vo às hipóteses previstas no art. 1º do mencionado
diploma legal, podendo sua u lização ensejar a rescisão do contrato e aplicação de multa, sem
prejuízo de outras sanções cabíveis.

Cláusula Vigésima - Do Foro
Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas rela vas ao cumprimento
do presente Contrato.

Brasília, na data da assinatura eletrônica.
Pelo Distrito Federal:
MAURÍCIO ANTÔNIO DO AMARAL CARVALHO
Secretário-Executivo
Pela Contratada:
ALEXANDRE NATIVIDADE BUENO
Procurador
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