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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

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

Contrato de Aquisição de Bens Pelo Distrito Federal nº 063/2021-FSPDF, nos Termos do Padrão nº 07/2002, aprovado pelo Decreto nº
23.287, de 17 de outubro de 2002.
Processo nº 00050-00007044/2021-17-SSP
SIGGO N.º 045388

CLÁUSULA PRIMEIRA - Das Partes
O DISTRITO FEDERAL, por meio do FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - FSPDF, inscrito no CNPJ/MF
nº 33.158.099/0001-03, doravante Contratante, representada por JÚLIO DANILO SOUZA FERREIRA, brasileiro, portador da Cédula de
Iden�dade nº 1.493.768-SSPDF, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas da Receita Federal sob o nº 793.658.681-49, na qualidade de Secretário
da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, com delegação de competência prevista nas Normas de Planejamento,
Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal (Decreto nº 32.598, de 15/12/2010), e a empresa GENERAL MOTORS DO
BRASIL LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas da Receita Federal sob o nº 59.275.792/0001-50, situada no Avenida Goiás,
1805 Portão 1, Bairro Santa Paula, São Caetano do Sul/SP CEP. 09550-900, telefone: 011) 996217321 / (011) 4234 6953, E-mail:
fernanda.ribeiro@gm.com, neste ato representada FERNANDA DANIEL RIBEIRO, portadora da Iden�dade Nº 33351083 SSP/SP, inscrito no
Cadastro de Pessoas Físicas da Receita Federal nº 304.676.418-97, na qualidade de Representante Legal, resolvem ﬁrmar o presente Contrato,
em conformidade com as cláusulas a seguir expostas:
CLÁUSULA SEGUNDA - Do Procedimento
O presente Contrato obedece aos termos dos seguintes documentos: Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº 40/2020-SENASP (67567917);
Termo de Homologação nº 40/2020-SENASP (67567926); Ata de Registro de Preços nº 22/2020- SENASP/MJSP (67570736); Termo de
Adesão (67567899); Proposta da Contratada (67571243); Pesquisa de Preços - Cruze (75727318); Estudo Técnico Preliminar - SSP/SEGI
/SUAG/COPLAN/GEIP (67567909), Memorando Nº 19/2021 - SSP/SUAG/COPLAN/DIPLAN/GEIP (67584445); Lei 10.520, de 17 de julho de
2002, no Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 2013, no Decreto nº 10.024, de 23 de setembro de 2019, na Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, na Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013, e, subsidiariamente, nas disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e
suas alterações, além de outras normas aplicáveis à espécie.
CLÁUSULA TERCEIRA - Do Objeto
O presente Contrato tem por objeto a aquisição de 5 (cinco) veículos do �po caminhonete S10 LT R7N- CABINE DUPLA - DIESEL 4X4
CARACTERIZADA, e, de 5 (cinco) veículos do �po CRUZE SEDAN 1.4 FLEX (Data de fabricação/modelo igual ou posterior ao ano da assinatura do
contrato), de acordo com as especiﬁcações descritas abaixo e condições estabelecidas no Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº 40/2020SENASP (67567917); Ata de Registro de Preços nº 22/2020-SENASP/MJSP ( (67570736), Proposta da Contratada (67571243); Estudo Técnico
Preliminar - SSP/SEGI/SUAG/COPLAN/GEIP (67567909) e Memorando Nº 19/2021 - SSP/SUAG/COPLAN/DIPLAN/GEIP (67567909), que passam
a integrar o presente Contrato independente de transcrição:

ITEM

QUANTIDADE

UNIDADE DE MEDIDAS

MARCA/MODELO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

03

05

UNIDADE

GM
S10 LT R7N CABINE DUPLA

R$ 183.600,00

R$ 918.000,00

15

05

UNIDADE

CRUZE SEDAN 1.4 FLEX

R$ 111.100,00

R$ 555.500,00

VALOR TOTAL

R$ 1.473.500,00

CLÁUSULA QUARTA - Da Forma de Fornecimento
4.1 A entrega do objeto processar-se-á de forma Integral em até 150 (cento e cinquenta) dias corridos, contados da aprovação do veículo
referência por meio do relatório de vistoria, prorrogável uma única vez por prazo não superior a 30 (trinta) dias corridos desde que jus�ﬁcado
pela contratada o mo�vo do atraso, em remessa única, conforme especiﬁcação con�da no Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº 40/2020SENASP (67567917) e Proposta da Contratada (67571243).
4.2 A entrega se dará na Gerência de Transporte e Manutenção de Veículos da Coordenação de Licitação, Contratos e Convênios da
Subsecretaria de Administração Geral - GETRAM/CLIC/SUAG/SSP, situada no SAM, Conjunto "A" Bloco "A", 2° andar - Edi�cio Sede da SSPDFCEP 70.620-000 - Telefone: (61) 3361 6512, e-mail: getram@ssp.df.gov.br.
CLÁUSULA QUINTA - Do Valor
O valor total deste Contrato é de R$ 1.473.500,00 (um milhão, quatrocentos e setenta e três mil e quinhentos reais), devendo a importância
ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente - Lei Orçamentária Anual - LOA, Lei nº 6.778 de
06/01/2021, compa�bilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, Lei n°6.664 de 03/09/2020, e com o Plano Plurianual - PPA de
2020/2023.
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CLÁUSULA SEXTA - Da Dotação Orçamentária
6.1 A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:
I. Unidade Orçamentária: 24909;
II. Programa de Trabalho: 06.181.6217.4220.0010;
III. Natureza da Despesa: 44.90.52-52;
IV. Fontes de Recursos: 392;
V. Unidade Gestora: 220909;
VI. Gestão: 22909;
6.2 O valor empenhado é de R$ 1.473.500,00 (um milhão, quatrocentos e setenta e três mil e quinhentos reais), conforme Nota de Empenho
2021NE00126 (75892191) emi�da em 09/12/2021, sob o evento 400091, na modalidade Ordinário.
CLÁUSULA SÉTIMA - Do Pagamento
7.1 O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, mediante a
apresentação de Nota Fiscal, liquidada até 30 (trinta) dias de sua apresentação, devidamente atestada pelo Executor do Contrato.
7.1.1 A Nota Fiscal apresentada para ﬁns de pagamento deve ser emi�da pelo mesmo CNPJ constante na proposta de preços, à exceção de
empresas que sejam matriz e ﬁlial (Acórdão nº 3.056/2008 – TCU – Plenário);
7.1.2 As Notas Fiscais apresentadas com CNPJ divergente da proposta de preços, à exceção de empresas matriz e ﬁlial (item 7.1.1, in ﬁne),
serão devolvidas pela Administração, para a devida correção (emissão de Nota Fiscal com o CNPJ correto).
7.2 A Nota Fiscal deverá ser emi�da em nome do FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - FSPDF, inscrito no CNPJ/MF
nº 33.158.099/0001-03.
7.3 Para efeito de pagamento, a Contratada deverá apresentar os seguintes documentos:
7.3.1 Prova de Regularidade junto à Fazenda Nacional (Débitos e Tributos Federais), à Dívida A�va da União e junto à Seguridade
Social (contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 –
contribuições previdenciárias e as às de terceiros), fornecida por meio da Cer�dão Nega�va, ou Posi�va com Efeito de Nega�va, de Débitos
Rela�vos aos Tributos Federais e à Dívida A�va da União;
7.3.2 Cer�ﬁcado de Regularidade do Fundo de Garan�a por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal,
devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/1990);
7.3.3 Cer�dão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal;
7.3.4 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/cer�dao.
7.4 Os pagamentos, pela SSPDF, de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) serão feitos exclusivamente mediante crédito em
conta corrente, em nome do beneﬁciário, junto ao Banco de Brasília S/A – BRB (Decreto Distrital nº 32.767, de 17 de fevereiro de 2011),
exceto:
7.4.1 Os pagamentos às empresas vinculadas ou supervisionadas pela Administração Pública federal;
7.4.2 Os pagamentos efetuados à conta de recursos originados de acordos, convênios ou Contratos que, em virtude de legislação própria, só
possam ser movimentados em ins�tuições bancárias indicadas nos respec�vos documentos;
7.4.3 Os pagamentos a empresas de outros Estados da federação que não mantenham ﬁliais e/ ou representações no DF e que venceram
processo licitatório no âmbito deste ente federado.
7.5 Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento da Administração, o valor será atualizado monetariamente, desde o vencimento da
obrigação até a data do efe�vo pagamento de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA.
7.6 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).
CLÁUSULA OITAVA - Do Prazo de Vigência
O contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados da assinatura prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei nº 8.666/93, conforme Edital
de Licitação do Pregão Eletrônico nº 40/2020-SENASP (67567917).
CLÁUSULA NONA - Das Garan�as
9.1 A Contratada, no prazo de 30 (trinta) dias após a assinatura do Contrato, prestará garan�a correspondente a 2% (dois por cento) do seu
valor, e será prestado das seguintes formas, conforme ar�go 56, parágrafo 1° da Lei 8.666/93:
I - caução em dinheiro, ou em �tulos da dívida pública, devendo estes ter sido emi�dos 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 (redação dada pela Lei nº 11.079/2004);
II - seguro garan�a; e
III - ﬁança bancária, esta formalizar-se-á através de carta de ﬁança fornecida por ins�tuição ﬁnanceira que, por si ou pelos acionistas
detentores de seu controle, não par�cipem do capital ou da direção da licitante vencedora, sendo indispensável expressa renúncia, pelo ﬁador,
aos bene�cios do ar�go 827, do Código Civil de 2002.
9.2 Quando a caução for feita via depósito em espécie, são estes os dados bancários:
Banco: 070
Agência: 00100
Conta: 800.482-8
CNPJ: 00.394.684/0001-53
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Beneﬁciária: Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal - SEEC/DF
9.3 Efe�vada a garan�a a Contratada deve enviar o comprovante para o endereço eletrônico nucont.geﬁn@ssp.df.gov.br.
9.4 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garan�a deverá ser readequada ou renovada nas mesmas
condições.
9.5 Se o valor da garan�a for u�lizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respec�va
reposição no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data em que for no�ﬁcada.
9.6 A Contratante executará a garan� na forma prevista na legislação que rege a matéria.
9.7 A garan�a prestada pelo contratado será liberada ou res�tuída após a execução do contrato e, quando em dinheiro, atualizada
monetariamente. (ar�go 56, §4º da Lei nº 8666/93).
9.8 O prazo de garan�a contratual dos bens, complementar à garan�a legal, é de 36 (trinta e seis) meses ou 100.000 (cem mil) quilômetros,
prevalecendo o que ocorrer primeiro, sendo que nos 12 (doze) primeiros meses, será sem limite de quilometragem, contado a par�r do
primeiro dia ú�l subsequente à data do recebimento deﬁni�vo do objeto, conforme edital.
9.9 Garan�a Total de 24 (vinte e quatro) meses: para os equipamentos adicionais e acessórios exigidos no edital, incluindo o graﬁsmo padrão
exigido.
9.10 Garan�a total de 36 (trinta e seis) meses para os disposi�vos de sinalização acús�ca e visual, incluindo as barras sinalizadoras, reﬂetores,
LEDs, circuitos internos, sirene, megafone, farol de busca e demais materiais dos sinalizadores, conforme edital.
9.11 A garan�a de todos os equipamentos, acessórios ou itens adicionados ao veículo para execução da adaptação/transformação em veículo
policial será de responsabilidade da Contratada.
9.12 Durante a vigência contratual, chamados técnicos, sem limite de quan�dade, poderão ser abertos em horário comercial via telefone,
e-mail ou site, caracterizando a abertura do chamado.
9.13 Manter, durante a vigência do contrato, os equipamentos fornecidos em perfeitas condições de funcionamento, arcando com todos os
custos rela�vos a eventuais erros ou falhas, locomoções, troca de equipamentos, atualizações de ﬁrmware e todos os serviços para execução
da garan�a.
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 responderá 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.
11.6 Cons�tui obrigação da Contratada o cumprimento integral das obrigações e exigências constantes no Termo de Referência (Anexo I) ao
Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº 40/2020-SENASP (67567917).
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Alteração Contratual
12.1 Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Adi�vo ou Apos�lamento, no que couber, com amparo
no art. 65 da Lei nº 8.666/1993, 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 - Das Penalidades
Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente Contrato, serão aplicadas as penalidades estabelecidas no Edital de
Licitação do Pregão Eletrônico nº 40/2020-SENASP (67567917) e no Decreto 26.851/2006 e alterações posteriores.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - 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 QUINTA - Da Rescisão
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 da Lei Nº 8.666/1993, sujeitando-se a Contratada às consequências determinadas pelo art. 80 desse diploma
legal, sem prejuízo das demais sanções 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.
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Do Executor
O Distrito Federal por meio do Fundo de Segurança Pública do Distrito Federal designará um executor ou uma comissão executora para o
Contrato, que desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do
Distrito Federal, cujo ato de designação será publicado no Diário Oﬁcial do Distrito Federal.
CLÁUSULA OITAVA - Da Publicação
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, nos termos do art. 60, caput, da Lei 8.666/1993.
CLÁUSULA NONA - Do Foro
Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas rela�vas ao cumprimento do presente Contrato.

Pelo Distrito Federal:
JÚLIO DANILO SOUZA FERREIRA
Secretário de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal

Pela Contratada:

FERNANDA DANIEL RIBEIRO
Representante Legal

Testemunhas:

JOSÉ DE RIBAMAR DA SILVA
CPF nº196.995.143-53

THAYSA KEMILLY DA SILVA
CPF:049.006.471-01

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ DE RIBAMAR DA SILVA - Mat.1706805-3,
Gerente de Contratos, em 13/12/2021, às 11:21, 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 THAYSA KEMILLY DA SILVA - Matr.274851-7,
Assessor(a) Técnico(a)., em 13/12/2021, às 11:22, 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 JULIO DANILO SOUZA FERREIRA - Matr.1698370-X,
Secretário(a) de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, em 13/12/2021, às 15:35,
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 Fernanda Daniel Ribeiro, Usuário Externo, em
14/12/2021, às 14:58, 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= 76001099 código CRC= 3D4AB332.
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