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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

“OCIEDáDEàDEàTRáN“PORTE“àCOLETIVO“àDEàBRá“ÍLIá

              Have do irregularidades este i stru e to, e tre e  o tato o  a Ouvidoria de Co ate à Corrupção, o telefo e 0 00-644 060

ààà

PREGÃO ELETRÔNICO

 

COMPRASNET PROCESSO No: - / -

PREGÃO Nº: /

TIPO DE LICITAÇÃO: Me o àP eço

MODO DE DISPUTA: á e to

INTERESSADO: “o iedadeàdeàT a spo tesàCole osàdeàB asíliaàLtda.à-àTCB

OBJETO:àRegist oàdeàP eçosàpa aàa uisiç oàdeà a sàpa aàpassagei osà usto izadasàpa aàusoà oàt a spo teàde
PCDà–àPessoasà o àDefi i iaà–àdoà poà oto a,ào deàse oàt a spo tadasàe à adei asàdeà odas,à o fo e
oàp og a aàDFàá essí elà destaàTCBà–à “o iedadeàdeàT a spo tesàCole osàdeàB asília,àVi e-Go e ado iaàe
“e eta iaàdeàEstadoàdaàPessoaà o àDefi i ia

NATUREZA DE DESPESA: . . .

CÓDIGO UASG: 
ENTREGA DE PROPOSTA: áàpa àdaàpu li aç oà oàsiste aàCo p as etàpeloàPo talà .go . / o p as

DATA DA ABERTURA:à àdeàdeze oà .

HORÁRIO DA ABERTURA: h i .

PREÇO MÁXIMO UNITÁRIO: R$à . , à duze tosàeàsesse taàeàu à ilàduze tosàeà ua e taàeàseteà eaisàe
i ue taà e ta os

PREÇO MÁXIMO TOTAL: R$à . . , à t ezeà ilh es,à sesse taà eàdoisà ilà t eze tosà eà sete taà eà i o
eais à.

REFERÊNCIA DE TEMPO: Todasà asà efe iasà deà te poà esteà Edital,à oà a isoà eà du a teà aà sess oàpú li a
o se a o,à o igato ia e te,à oà ho ioà deà B asíliaà –à DFà e,à dessaà fo a,à se oà egist adasà oà siste a
elet i o.

ENDEREÇO:à ásà p opostasà se oà e e idasà ex lusi a e teà po à eioà elet i oà oà siste aà Co p as et
peloàPo talà .go . / o p as

à

EDITAL DE LICITAÇÃO
à

áàSOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA LTDAà–àTCB,à E p esaà Pú li aà do
Dist itoàFede al,à osàte osàdaàLeià .ºà . / ,ài s itaà oàCNPJàso àoà ºà . . / - ,à o àsedeà o
“eto à deà Ga age sà Ofi ialà No teà –à “GON,à Quad aà ,à Loteà Ú i o,à Blo oà á ,à situadaà estaà Capital,à CEP:

. - ,à oà usoà deà suasà at i uiç esà legais,à to aà pú li o,à pa aà oà o he i e toà dosà i te essados,à ue

https://sei.df.gov.br/sei/www.gov.br/compras
https://sei.df.gov.br/sei/www.gov.br/compras
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ealiza à li itaç oà aà odalidadeà PREGÃOàELETRÔNICO,à doà poà e o àp eço,à pa aà o t ataç oàdoào jeto
espe ifi adoà oàá exoàIàdesteàedital.

O prese te erta e será regido pela Lei o . / , regula e tado pelo De reto
Federal o . / , a olhidoà oàDist itoàFede alàpeloàDe etoà . / ,à . / ,à . / ,
Leià oà . / àeàalte aç esàposte io es,àLeià . / ,àLeiàCo ple e ta à o / ,àLeiàDist italà .º
. / ,à De etosà Dist itais:à . / ,à . / ,à . / ,à . / ,à . / à e
. / ,à e à o oà asà de aisà o asà pe e tesà apli eisà aoà o jeto,à o se adasà asà o diç es

esta ele idasà esteài st u e toà o o at ioàeàseusàa exos.àOàP eg oàElet i oàse à ealizadoàe àsess o
pú li a,àpo à eioàdeàsiste aàelet i oà ueàp o o aàaà o u i aç oàpelaàINTERNET,à edia teà o diç esàde
segu a ça,àu liza do-se,àpa aàta to,àosà e u sosàdaà iptog afiaàeàaute aç oàe àtodasàasàsuasàfases.

Osàt a alhosàse oà o duzidosàpo àse ido àdesig ado,àde o i adoàP egoei oà a ,à edia teàa
i se ç oà eà o ito a e toà deà dadosà ge adosà ouà t a sfe idosà pa aà oà apli a oà Li itaç es ,à o sta teà da
p gi aà elet i a:à .go . r/ o pras,à ueà te ,à de t eà out as,à asà segui tesà at i uiç es:à oo de a à o
p o essoàli itat io;à e e e ,àexa i a àeàde idi àa e aàdasài pug aç esàeà o sultasàaoàedital,àapoiadoàpelo
seto à espo s elàpelaà suaàela o aç o;à o duzi à aà sess oàpú li aà aà i te et;à e ifi a àaà o fo idadeàda
p opostaà o àosà e uisitosàesta ele idosà oài st u e toà o o at io;àdi igi àaàetapaàdeàla es;à e ifi a àe
julga à asà o diç esà deà ha ilitaç o;à e e e ,à exa i a à eà de idi à osà e u sos,à e a i ha doà à auto idade
o pete teà ua doà a e àsuaàde is o;à i di a àoà e edo àdoà e ta e;àadjudi a àoào jeto,à ua doà o
hou e à e u so;à o duzi àosàt a alhosàdaàe uipeàdeàapoio;àeàe a i ha àoàp o essoàde ida e teài st uídoà
auto idadeàsupe io àeàp opo àaàho ologaç o.

Oà Editalà esta à dispo í elà g atuita e teà oà e de eçoà elet i oà .go . / o p asà à e
ta àesta àdispo i ilizado,à aàí teg a,à oàe de eçoàelet i oà .t .df.go . r.

à

. DO OBJETO

. .à Regist oà deà P eçosà pa aà a uisiç oà deà a sà pa aà passagei osà usto izadasà pa aà usoà o
t a spo teàdeàPCDà–àPessoasà o àDefi i iaà–àdoà poà oto a,ào deàse oà t a spo tadasàe à adei asàde
odas,à o fo eàoàp og a aàDFàá essí elàdestaàTCBà–à“o iedadeàdeàT a spo tesàCole osàdeàB asília,àVi e-
Go e ado iaàeà“e eta iaàdeàEstadoàdaàPessoaà o àDefi i ia.

. .à Oà Valo à M xi oà ad i doà à esultadoà daà diaà dosà alo esà o daà at a sà deà a pla
pes uisaàdeà e adoàeàp eçoàpú li o.

. .ààOà it ioàdeàjulga e toàadotadoàse àoà e o àp eçoàdoàite ,ào se adasàasàexig ias
o dasà esteàEditalàeàseusàá exosà ua toà sàespe ifi aç esàdoào jeto.à

. .àI teg a àaàesteàEditalàtodosàosàseusàá exos.

à

. DO REGISTRO DE PREÇOS

. .àOà egist oàdeàp eçosàaàse àfo alizadoà aàátaàdeàRegist oàdeàP eçosàte à alidadeàdeà
doze à eses,à o tadosàaàpa àdaàpu li aç oà oàDi ioàOfi ialàdoàDist itoàFede alà DODF ,à oàpode doàse
supe io àaàu àa o,ài lui doàasàp o ogaç esàpossí eis.

. .àOàadjudi at ioàse à o o adoàpeloà g oàge e iado ,à oàp azoàdeà à t s àdiasàúteis,
o tadosàdaàdataàdeàpu li aç oàdaà o o aç oà oàDi ioàOfi ialàdoàDist itoàFede alà DODF ,àpa aàassi atu a
daà espe aàátaàdeàRegist oàdeàP eços,àpode doàse àp o ogadoàu aàú i aà ez,àpo àigualàpe íodo,à ua do
soli itadoàpeloàadjudi at ioàat àoàsegu doàdiaàú làap sàaà o o aç oàeàdesdeà ueào o aà o oàjus fi ado
eàa eitoàpeloà g oàge e iado ;

. .à Oà oà ate di e toà daà o o aç oà pa aà assi a à aà áta,à se à o oà de ida e te
jus fi adoàeàa eito,àfazài idi àasàsa ç esà a í eisà aàesp ie,à o fo eà eguladoà aàlegislaç oàpe e te;

https://sei.df.gov.br/sei/www.gov.br/compras
http://www.tcb.df.gov.br./
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. .à Oà siste aà deà egist oà deà p eçosà oà o igaà aà o p a,à e à es oà asà ua dades
i di adasà oà á exoà I,à pode doà aà ád i ist aç oà p o o e à aà a uisiç oà e à u idadesà deà a o doà o à suas
e essidades.

. .àDu a teàoàp azoàdeà alidadeàdoà egist oàdeàp eçosàoàDist itoàFede alà oàfi a ào igadoàa
o p a àosà ate iaisàouàse içosào jetoàdesteàp eg oàex lusi a e teàpeloà“iste aàdeàRegist oàdeàP eços,
pode doà ealiza àli itaç esàouàp o ede àaàout asàfo asàdeàa uisiç oà ua doàjulga à o e ie te,àdesdeà ue
o ede idaàaàlegislaç oàpe e teà sàli itaç es,àfi a doàassegu adoàaoà e efi i ioàdoà egist oàaàp efe ia
e àigualdadeàdeà o diç es.

. .àáàexist iaàdeàp eçosà egist adosà oào igaàaàád i ist aç oàaà o t ata ,à fa ulta doàa
ealizaç oàdeàli itaç oàespe ífi aàpa aàaà o t ataç oàp ete dida,à oàe ta to,ài depe de te e teàdoàdi eito
deàp efe iaàaàse àexe idoàpeloà e efi i ioàdaàata,àaàád i ist aç oàfi aào igadaàaàse i -seàdaàataàseào
p eçoào doàe àout aàli itaç oàfo àsupe io àaoà egist adoà Pa e e à ºà / -àPROCáD/PGDF .

. .àáàátaàdeàRegist oàdeàP eçosà oàsof e àoàa s i oàdeà %àp e istoà oàa t.à àdaàLeià º
. / .

. .àáàádes oà àátaàdeàRegist oàdeàP eçosàpode àse àad i daà edia teàp iaà o sultaà àTCB,
desdeà ueàde ida e teà o p o adaàaà a tage àeà espeitadasà asà o diç esà eà asà eg asà esta ele idasà o
De etoàDist italà ºà . / .

. .àOà ua ta oàde o e teàdasàades esà àataàdeà egist oàdeàp eços,à aàsuaàtotalidade,à o
pode àex ede ,àaoà uí tuploàdoà ua ta oàdeà adaà ite à egist adoà aàátaàdeàRegist oàdeàP eçosàpa aào
g oàge e iado àeà g osàpa ipa tes,ài depe de teàdoà ú e oàdeà g osà oàpa ipa tesà ueà e ha

ade i à a t.à ,à§à ,àdoàDe etoàDist italà ºà . / .

. .àásàa uisiç esàe/ouà o t ataç esàadi io aisàde o e tesàdasàades esà àataàdeà egist oàde
p eçosà oàpode oàex ede ,àpo à g oàouàe dade,àaà %à e àpo à e to àdosà ua ta osà egist adosà a
átaàdeàRegist oàdeàP eçosàpa aàoà g oàge e iado àeà g osàpa ipa tes,à a t.à ,à§à º,àdoàDe etoàDist ital
ºà . / .

. .àOà g oàge e iado àso e teàpode àauto iza àades oà àataàap sàaàp i ei aàa uisiç o
ouà o t ataç oàpo à g oàpa ipa teàdoàRegist oàdeàP eços,à o àex eç oàdosà g osàeàe dadesàdoàDist ito
Fede al.

. .àNasàades esà àátaàdeàRegist oàdeàP eçosàosà fo e edo esà se oà i di adosàaàpa àdos
segui tesà it ios:àa .à“e oà e ifi adosàosàite sà ujasà a a te ís asàate da àasà e essidadesàdoàsoli ita te
daàades o,àe;à àáp s,àse àes olhidoàoàite àdeà e o àp eço.

. .à E à asoà deà e e tualà i adi ple e toà o t atual,à a e à aoà g oà ade e teà a
espo sa ilidadeà pelaà i posiç oà deà pe alidadeà aoà fo e edo à faltoso,à o u i a doà oà fatoà aoà g o
ge e iado .

. .à áp sà aà auto izaç oà doà g oà ge e iado ,à oà g oà oà pa ipa teà de e à efe a à a
o t ataç oà soli itadaà e à at à à o e ta à dias,à o se adoà oà p azoà deà ig iaà daà ata.à a t.à ,à §à º,à do
De etoàDist italàDist italà ºà . / .

à

. DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO

. .àOà ede ia e toà àaà o diç oào igat iaàpa aàfo ulaç oàdeàla esàeàp a a àtodosàos
atosà esteàP eg o,à ueàseàda àpelaàat i uiç oàdeà ha eàdeàide fi aç oàeàdeàse ha,àpessoalàeài t a sfe í el,
pa aàa essoàaoàsiste aàelet i o,ào daà oàsiteà . o p asgo e a e tais.go . à.

. . .à áà ha eà deà ide fi aç oà eà aà se haà te oà alidadesà i dete i adasà eà pode oà se
u lizadasà e à ual ue à P eg oà Elet i oà ealizadoà oà COMPRá“NET,à sal oà ua doà a eladasà po
soli itaç oàdoà ede iadoàouàpo àdete i aç oàlegal.
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. .àásàli ita tesàouàseusà ep ese ta tesàlegaisàde e oàesta àp e ia e teà ede iadosàju to
aoàsiste aàpa aàpa ipa e àdoà e ta e.

. .à Oà ede ia e toà daà li ita te,à e à o oà suaà a ute ç o,à depe de à deà egist o
adast alàatualizadoà oà“ICáF.àOà ede ia e toàju toàaoàp o edo àdoà“iste aài pli aà aà espo sa ilidade
legalàdoàli ita teàouàdeàseuà ep ese ta teàlegalàeà aàp esu ç oàdeàsuaà apa idadeàt i aàp aà ealizaç oàdas
t a saç esài e e tesàaoàp eg oàelet i o.

. .àOàusoàdaàse haàdeàa essoà àdeà espo sa ilidadeàex lusi aàdoàli ita te,ài lui doà ual ue
t a saç oà efetuadaà di eta e teà ouà po à seuà ep ese ta te,à oà a e doà aà “e eta iaà deà Logís aà e
Te ologiaà daà I fo aç o-“LTI/MPOG,à p o edo à doà siste a,à ouà aà “o iedadeà deà T a spo tesà Cole osà de
B asíliaà Ltda.à -à TCB,à p o oto aà daà li itaç o,à espo sa ilidadeà po à e e tuaisà da osà de o e tesà doà uso
i de idoàdaàse ha,àai daà ueàpo àte ei o.

. .àáà ep ese taç oàdoàli ita teàfa -se- àpo à eioàdeài st u e toàpú li oàdeàp o u aç oàe/ou
pa ula à o àfi aà e o he idaàe à a t io,à ueà o p o eàosà e ess iosàpode esàpa aàp a a àtodosàos
atosà i e e tesà aoà e ta eà e à o eà doà p opo e te.à E à se doà s io,à p op iet io,à di ige teà ou
asse elhado à daà e p esaà p opo e te,à de e à ap ese ta à piaà doà estatutoà ouà o t atoà so ial,à ou
i st u e toà espe ífi oà oà ualà esteja à exp essosà seusà pode esà pa aà exe e à eà assu i à o igaç esà e
de o iaàdeàtalài es du a.

. .à Oà li ita teà de e à a ifesta ,à e à a poà p p ioà doà siste aà elet i o,à e à o o
p ee he àasàsegui tesàDe la aç esào li e,àfo e idasàpeloà“iste aàdeàP eg oàElet i oàdoàCo p as et:

. . .àDe la aç oàdeàI exist iaàdeàFatoà“upe e ie te,àatesta do,àso àasàpe asàdaà lei,à ue
at àaàp ese teàdataài existe àfatosài pedi osàpa aàsuaàha ilitaç oà oàp ese teàp o essoàli itat io,à ie te
daào igato iedadeàdeàde la a ào o iasàposte io es;

. . .à De la aç oà deà ueà oà e p egaà e o esà deà dezoitoà a osà e à t a alhoà otu o,
pe igosoàouài salu e,àouà e o esàdeàdezesseisàa osàe à ual ue àt a alho,àsal oà aà o diç oàdeàap e diz,àa
pa àdeà uato zeàa os,à egula e tadaàpeloàDe etoà ºà . / ;

. . .àDe la aç oàdeàela o aç oài depe de teàdeàp oposta,àe à u p i e toàaoàdispostoà a
I st uç oàNo a aà“LTIà ºà / ,àdeà / / ,àpu li adaà oàDOUàdeà / / ;

. . .à Co p o aç o,à exigidaà so e teà pa aà i oe p esaà eà e p esaà deà pe ue oà po te,à de
e uad a e toàe àu àdosàdoisà egi es,à asoàte haàseàu lizadoàeà e efi iadoàdoàt ata e toàdife e iadoàe
fa o e idoà aàp ese teàli itaç o,à aàfo aàdoàdispostoà aàLeiàCo ple e ta à ºà / .

. . .àDe la aç oàdeà ueà u p eàple a e teàosà e uisitosàdeàha ilitaç oàeà ueàsuaàp oposta
est àe à o fo idadeà o àasàexig iasàdoàEdital.

. . .àNe hu aàpessoaà si aàouàju ídi a,àai daà ueà ede iadaàpo àp o u aç oàlegal,àpode
ep ese ta à aisàdeàu aàLi ita te.à
à

. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO

. .àPode oàpa ipa àdesteàP eg oàe p es io/e p esasài te essadasàdoà a oàdeàa idade
doào jetoàdestaàli itaç oà ueà o p o e àsuaà ualifi aç o,à aàfo aài di adaà esteàEdital:

. . .à Pode oà pa ipa à desteà P eg oà i oe p esas,à e p esasà deà pe ue oà po teà ou
i oe p ee dedo esài di iduais,àe à u p i e toàaoàdispostoà oàa t.à ºàdoàDe etoà ºà . / ,à ue

ate de e àaàtodasàasàexig iasà o sta tesàdesteàEditalàeàseusàá exos,àse doài a ilitadaàaàe p esaà ueà o
es e à aà o diç oàdeàe dadeàp efe e ial.

. . .àásà i oe p esasàeàe p esasàdeàpe ue oàpo teàpode oàseà e efi ia àdoàt ata e to
dife e iadoà eà fa o e idoà e à li itaç es,à p e istoà aà Leià Co ple e ta à ºà / ,à desdeà ueà oà se
e uad e àe à ual ue àdasàex lus esà ela io adasà oà§à º,àa t.à ºàdaà efe idaàLei.
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. . .àE p es ioài di idualàouàso iedadeàe p es ia,àdoà a oàdeàa idadeàdoào jetoàdesta
li itaç o,à ueàate daàaàtodasàasà o diç esàesta ele idasà esteàeditalàeàseusàa exos.

. . .àQueà esteja à adast adasà oà “iste aà deàCadast a e toàU ifi adoàdeà Fo e edo esà –
“ICáF,à osàte osàdoà§à º,àa t.à ºàdoàDe etoà . ,àdeà àdeàja ei oàdeà ,àpu li adoà oàD.O.U.,àdeà àde
ja ei oàdeà àeàa t.à °àdoàDe etoàDist italà °à . / ;àou.

. . .à Queà oà esteja à adast adasà oà “ICáFà ouà ueà es e e à o à seusà adast a e tos
e idos,àta àpode oàpa ipa àdaàli itaç o,àdesdeà ueàate didasàasàexig iasàdoàite à àdesteàedital.

. .àáàsi plesàpa ipaç oà aàLi itaç oà i po taàtotal,à i est ita,àeà i et at elàsu iss oàdos
p opo e tesàasà o diç esàdesteàEdital.

. .àN oàpode oà o o e ,àdi etaàouài di eta e te,à estaàli itaç oàouàpa ipa àdoà o t ato
delaàde o e te:

. . .àE p es ioà/àE p esasàe àp o essoàdeà fal ia,à e upe aç oà judi ialàouàext ajudi ial,
o o data,ài sol ia,à o u soàdeà edo es,àdissoluç oàouàli uidaç o;àe p esasàde la adasài id easàpela
ád i ist aç oàPú li a,àe p esasàsuspe sasàdeàli ita àouà o t ata à o àaàád i ist aç oàPú li aà Pa e e à º

/ à–àPRCON/PGDFàeàPa e e à .ºà / à–àPGCON“/PGDF .

. . .à E p es iosà /à E p esasà de la adasà i id easà pa aà li ita à ouà o t ata à o à a
ád i ist aç oàPú li a,àdi etaàouài di eta,àFede al,àEstadual,àMu i ipalàeàDist ital,à e à o oàasà ueàesteja
e àsuspe s oàte po iaàdeàpa ipaç oàe àli itaç o,àeài pedi e toàdeà o t ata à o àaàád i ist aç oàdo
Dist itoàFede al.

. . .à E o t a -seà i pedidosà deà pa ipa à doà p ese teà e ta eà osà i te essadosà ue
esteja à u p i doàasàsa ç esàp e istasà aà“eç oàIIIàdoàa t.à àdaàLeià °à . / .

. . .àásàpessoasàju ídi asà ueàte ha às iosàe à o u à oàpode oàpa ipa àdoà e ta e
pa aào s à es o s àite s .

. . .à“e ido àouàdi ige teàdeà g oàouàe dadeà o t ata teàouà espo s elàpelaàli itaç o.

. . .àOàauto àdoàte oàdeà efe ia,àdoàp ojetoà si oàouàexe u o,àpessoaà si aàouàju ídi a.

. . .àE p es ioà/àE p esa,àisolada e teàouàe à o s io,à espo s elàpelaàela o aç oàdo
te oàdeà efe ia,àouàdoàp ojetoà si oàouàexe u o,àouàdaà ualàoàauto àdoàp ojetoàsejaàdi ige te,àge e te,
a io istaà ouà dete to à deà aisà deà %à i oà po à e to à doà apitalà o à di eitoà aà otoà ouà o t olado ,
espo s elàt i oàouàsu o t atado.

. . .à Éà edadaà aà pessoaà ju ídi a,à ujoà ad i ist ado ,à p op iet ioà ouà s ioà o à pode à de
di eç oà sejaà fa ilia à deà age teà pú li o,à p esteà se içosà ouà dese ol aà p ojetoà oà g oà ouà e dadeà da
ad i ist aç oàpú li aàdoàDist itoàFede alàe à ueàesteàexe çaà a goàe à o iss oàouàfu ç oàdeà o fia çaàpo
eioàdeà De etoà ºà . / ,àa t.à º :

. . .àPeloà te oà fa ilia àe te de-seà juge,à o pa hei oà a ,àouàpa e teàe à li haà eta
ouà olate al,àpo à o sa guí eoàouàafi idade,àat àoàte ei oàg au,ài lusi e,àeste de do-se,àai da,àaà edaç o
sà elaç esàho oàafe a.

. .à ásà pessoasà ju ídi asà ueà te haà s io s à e à o u à oà pode oàpa ipa àdoà e ta e
pa aào s à es oà s àite à s .

à

. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

. .à Osà li ita tesà e a i ha o,à ex lusi a e teà po à eioà doà siste a,à o o ita te e te
o à osà do u e tosà deà ha ilitaç oà exigidosà oà edital,à p opostaà o à aà des iç oà doà o jetoà ofe tadoà eà o
p eço,àat àaàdataàeàoàho ioàesta ele idosàpa aàa e tu aàdaà sess oàpú li a,à ua do,àe t o,àe e a -se-
auto a a e teàaàetapaàdeàe ioàdessaàdo u e taç o.
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. .àOàe ioàdaàp oposta,àa o pa hadaàdosàdo u e tosàdeàha ilitaç oàexigidosà esteàEdital,
o o e àpo à eioàdeà ha eàdeàa essoàeàse ha.

. .àOsàli ita tesàpode oàdeixa àdeàap ese ta àosàdo u e tosàdeàha ilitaç oà ueà o ste àdo
“ICáF,àassegu adoàaosàde aisàli ita tesàoàdi eitoàdeàa essoàaosàdadosà o sta tesàdosàsiste as.

. .àásàMi oe p esasàeàE p esasàdeàPe ue oàPo teàde e oàe a i ha àaàdo u e taç o
deàha ilitaç o,àai daà ueàhajaàalgu aà est iç oàdeà egula idadeàfis alàeàt a alhista,à osàte osàdoàa t.à ,à§
ºàdaàLCà ºà ,àdeà .

. .à I u i àaoàli ita teàa o pa ha àasàope aç esà oàsiste aàelet i oàdu a teàaàsess o
pú li aàdoàP eg o,àfi a doà espo s elàpeloà usàde o e teàdaàpe daàdeà eg ios,àdia teàdaài o se ia
deà uais ue à e sage sàe i dasàpeloàsiste aàouàdeàsuaàdes o ex o.à

. .àát àaàa e tu aàdaàsess oàpú li a,àosàli ita tesàpode oà e a àouàsu s tui àaàp opostaàeàos
do u e tosàdeàha ilitaç oàa te io e teài se idosà oàsiste a

. .àN oàse àesta ele ida,à essaàetapaàdoà e ta e,ào de àdeà lassifi aç oàe t eàasàp opostas
ap ese tadas,àoà ueàso e teào o e àap sàaà ealizaç oàdosàp o edi e tosàdeà ego iaç oàeàjulga e toàda
p oposta.

. .àOsàdo u e tosà ueà o p e àaàp opostaàeàaàha ilitaç oàdoàli ita teà elho à lassifi ado
so e teàse oàdispo i ilizadosàpa aàa aliaç oàdoàp egoei oàeàpa aàa essoàpú li oàap sàoàe e a e toàdo
e ioàdeàla es.

à

. DA PROPOSTA DE PREÇOS NO SISTEMA ELETRÔNICO

. .àOàli ita teàde e àe ia àsuaàp opostaà edia teàoàp ee hi e to,à oàsiste aàelet i o,
dosàsegui tesà a pos:

. . .à alo àu it ioàeàtotalàdoàite ;

. . .à Des iç oà doà o jeto,à o te doà asà i fo aç esà si ila esà à espe ifi aç oà doà Te oà de
Refe ia

. .àTodasàasàespe ifi aç esàdoào jetoà o dasà aàp opostaà i ula àaàp opo e te.

. .à Nosà alo esà p opostosà esta oà i lusosà todosà osà ustosà di etosà eà i di etosà pa aà o
fo e i e toàdoào jetoàdestaàli itaç o.

. .àáàap ese taç oàdasàp opostasà i pli aào igato iedadeàdoà u p i e toàdasàdisposiç es
elasà o das,à e à o fo idadeà o à oà ueà disp eà oà Te oà deà Refe ia,à assu i doà oà p opo e teà o
o p o issoàdeàfo e e àosà e sà osàseusàte os.

. .à Osà p eçosà ofe tados,à ta toà aà p opostaà i i ial,à ua toà aà etapaà deà la es,à se oà de
ex lusi aà espo sa ilidadeà doà li ita te,à oà lheà assis doà oà di eitoà deà pleitea à ual ue à alte aç o,à so
alegaç oàdeàe o,ào iss oàouà ual ue àout oàp etexto.

. .àOàp azoàdeà alidadeàdaàp opostaà oàse ài fe io àaà à sesse ta àdias,àaà o ta àdaàdataàde
suaàap ese taç o.

. .àE à e hu aàhip teseàpode àse àalte adoàoà o teúdoàdaàp opostaàap ese tada,àsejaà o
elaç oà aà p azoà eà espe ifi aç esà doà p odutoà ouà se içoà ofe tado,à ouà ual ue à o diç oà ueà i po te
odifi aç oàdosàseusàte osào igi ais,à essal adasàape asàa uelasàalte aç esàdes adasàaàsa a àe ide tes

e osàfo ais,àouàatualizaç oàdeà alo esà ego iados.

. .à N oà se oà ad i dosà alo esà supe io esà aosà p eçosà ofi iaisà ouà es adosà peloà g o
i te essado.à Oà des espeitoà aà essaà eg aà le a à osà ite sà aà se e à o side adosà f a assados,à asoà oà se
o te haà xitoà o àaà ego iaç oàaàse àsoli itada,àsegui doàaào de àdeà lassifi aç o.
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. .àáàli ita teào iga-seàaoà u p i e toàdeàtodasàasà o diç esàp e istasà esteàEditalàeàseus
á exos.

. .àPa aàpa ipaç oà oàP eg o,àaàli ita teàassi ala à si àouà o àe à a poàp p ioàdo
siste aàelet i o,à ela oà sàsegui tesàde la aç es:

. . .àDe la aç oàdeàCi iaàEdital;

. . .àDe la aç oàdeàFatoà“upe e ie te;

. . .àDe la aç oàdeà oàe p egoàdeà e o ;

. . .àDe la aç oàEla o aç oàI depe de teàdeàP oposta;

. . .àDe la aç oàdeàN oàU lizaç oàdeàT a alhoàDeg ada teàouàFo çado;

. . .àDe la aç oàMEE/EPP/COOP;

. . .àDe la aç oàdeàá essi ilidade;

. . .àDe la aç oàdeàCotaàdeàáp e dizage .

à

. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

. .à áà a e tu aà daà p ese teà li itaç oà da -se- à e à sess oà pú li a,à po à eioà deà siste a
elet i o,à aàdata,àho ioàeàlo alài di adosà esteàEdital.

. .àOàP egoei oà e ifi a àasàp opostasàap ese tadas,àdes lassifi a doàdesdeàlogoàa uelasà ue
oà esteja à e à o fo idadeà o à osà e uisitosà esta ele idosà esteà Edital,à o te ha à í iosà i sa eis,

ilegalidades,àouà oàap ese te àasàespe ifi aç esàexigidasà oàTe oàdeàRefe ia.à

. . .àTa àse àdes lassifi adaàaàp opostaà ueàide fi ueàoàli ita te.

. . .à áà des lassifi aç oà se à se p eà fu da e tadaà eà egist adaà oà siste a,à o
a o pa ha e toàe àte poà ealàpo àtodosàosàpa ipa tes.

. . .àáà oàdes lassifi aç oàdaàp opostaà oài pedeàoàseuàjulga e toàdefi i oàe àse do
o t io,àle adoàaàefeitoà aàfaseàdeàa eitaç o.

. . .àOàp egoei oà oàpode àdes lassifi a àp opostasà e àde o iaàdaàofe taàdeà alo es
a i aàdoàp eçoài i ial e teào çadoà aàetapaàa te io à àfo ulaç oàdeàla esà á d oàTCUà ºà / à–à ª
C a a .

. .à Oà siste aà o de a à auto a a e teà asà p opostasà lassifi adas,à se doà ueà so e te
estasàpa ipa oàdaàfaseàdeàla es.

. .àOàsiste aàdispo i iliza à a poàp p ioàpa aàt o aàdeà e sage sàe t eàoàP egoei oàeàos
li ita tes.

. .àI i iadaàaàetapaà o pe a,àosàli ita tesàde e oàe a i ha àla esàex lusi a e teàpo
eioàdeàsiste aàelet i o,àse doài ediata e teài fo adosàdoàseuà e e i e toàeàdoà alo à o sig adoà o
egist o.

. . .àOàla eàde e àse àofe tadoàpeloà alo àu it ioàdoàite .

. .à Osà li ita tesà pode oà ofe e e à la esà su essi os,à o se a doà oà ho ioà fixadoà pa a
a e tu aàdaàsess oàeàasà eg asàesta ele idasà oàEdital.

. .àOà li ita teà so e teà pode à ofe e e à la eà deà alo à i fe io à ouà pe e tualà deà des o to
supe io àaoàúl oàpo àeleàofe tadoàeà egist adoàpeloàsiste a.à

. .àOà i te aloà í i oàdeàdife e çaàdeà alo esàouàpe e tuaisàe t eàosà la es,à ueà i idi
ta toàe à elaç oàaosàla esài te edi iosà ua toàe à elaç oà àp opostaà ueà o i àaà elho àofe taàde e
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se àdeàR$à , %;

. . àso e teàse oàa eitosàla esà ueà o te ha àduasà asasàde i ais.à

. .à“e àadotadoàpa aàoàe ioàdeàla esà oàp eg oàelet i oàoà odoàdeàdisputaà a e to ,àe
ueàosàli ita tesàap ese ta oàla esàpú li osàeàsu essi os,à o àp o ogaç es.

. .à áà etapaà deà la esà daà sess oà pú li aà te à du aç oà deà dezà i utosà e,à ap sà isso,à se
p o ogadaà auto a a e teà peloà siste aà ua doà hou e à la eà ofe tadoà osà úl osà doisà i utosà do
pe íodoàdeàdu aç oàdaàsess oàpú li a.

. .àáàp o ogaç oàauto aàdaàetapaàdeàla es,àdeà ueàt ataàoàite àa te io ,àse àdeàdois
i utosà eà o o e à su essi a e teà se p eà ueà hou e à la esà e iadosà esseà pe íodoà deà p o ogaç o,

i lusi eà oà asoàdeàla esài te edi ios.

. .àN oàha e doà o osàla esà aàfo aàesta ele idaà osàite sàa te io es,àaàsess oàpú li a
e e a -se- àauto a a e te.

. .à E e adaà aà faseà o pe aà se à ueà hajaà aà p o ogaç oà auto aà peloà siste a,
pode àoàp egoei o,àassesso adoàpelaàe uipeàdeàapoio,àjus fi ada e te,àad i àoà ei í ioàdaàsess oàpú li a
deàla es,àe àp olàdaà o se uç oàdoà elho àp eço.

. .à N oà se oà a eitosà doisà ouà aisà la esà deà es oà alo ,à p e ale e doà a ueleà ueà fo
e e idoàeà egist adoàe àp i ei oàluga .à

. .àDu a teàoàt a s u soàdaàsess oàpú li a,àosàli ita tesàse oài fo ados,àe àte poà eal,
doà alo àdoà e o àla eà egist ado,à edadaàaàide fi aç oàdoàli ita te.à

. .àNoà asoàdeàdes o ex oà o àoàP egoei o,à oàde o e àdaàetapaà o pe aàdoàP eg o,ào
siste aàelet i oàpode àpe a e e àa essí elàaosàli ita tesàpa aàaà e epç oàdosàla es.

. .à Qua doà aà des o ex oà doà siste aà elet i oà pa aà oà p egoei oà pe sis à po à te po
supe io àaàdezà i utos,àaàsess oàpú li aàse àsuspe saàeà ei i iadaàso e teàap sàde o idasà i teàeà uat o
ho asàdaà o u i aç oàdoàfatoàpeloàP egoei oàaosàpa ipa tes,à oàsí oàelet i oàu lizadoàpa aàdi ulgaç o.à

. .àOà it ioàdeàjulga e toàadotadoàse àoà e o àp eço,à o fo eàdefi idoà esteàEditalàe
seusàa exos.

. .àCasoàoàli ita teà oàap ese teàla es,à o o e à o àoà alo àdeàsuaàp oposta.

. .à E à elaç oàaà ite sà oàex lusi osàpa aàpa ipaç oàdeà i oe p esasàeàe p esasàde
pe ue oàpo te,àu aà ezàe e adaàaàetapaàdeàla es,àse àefe adaàaà e ifi aç oàauto a,àju toà àRe eita
Fede al,à doà po teà daà e dadeà e p esa ial.à Oà siste aà ide fi a à e à olu aà p p iaà asà i oe p esasà e
e p esasàdeàpe ue oàpo teàpa ipa tes,àp o ede doà à o pa aç oà o àosà alo esàdaàp i ei aà olo ada,
seàestaàfo àe p esaàdeà aio àpo te,àassi à o oàdasàde aisà lassifi adas,àpa aàoàfi àdeàapli a -seàoàdisposto
osàa ts.à àeà àdaàLCà ºà ,àdeà ,à egula e tadaàpeloàDe etoà ºà . ,àdeà .

. .àNessasà o diç es,àasàp opostasàdeà i oe p esasàeàe p esasàdeàpe ue oàpo teà ueàse
e o t a e à aà faixaà deà at à %à i oà po à e to à a i aà daà elho à p opostaà ouà elho à la eà se o
o side adasàe patadasà o àaàp i ei aà olo ada.

. .à áà elho à lassifi adaà osà te osà doà ite à a te io à te à oà di eitoà deà e a i ha à u a
úl aàofe taàpa aàdese pate,ào igato ia e teàe à alo à i fe io àaoàdaàp i ei aà olo ada,à oàp azoàdeà
i o à i utosà o t oladosàpeloàsiste a,à o tadosàap sàaà o u i aç oàauto aàpa aàta to.

. .àCasoàaà i oe p esaàouàaàe p esaàdeàpe ue oàpo teà elho à lassifi adaàdesistaàouà o
seà a ifesteà oà p azoà esta ele ido,à se oà o o adasà asà de aisà li ita tesà i oe p esaà eà e p esaà de
pe ue oàpo teà ueàseàe o t e à a ueleài te aloàdeà %à i oàpo à e to ,à aào de àdeà lassifi aç o,àpa a
oàexe í ioàdoà es oàdi eito,à oàp azoàesta ele idoà oàsu ite àa te io .
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. .àNoà asoàdeàe ui al iaàdosà alo esàap ese tadosàpelasà i oe p esasàeàe p esasàde
pe ue oàpo teà ueàseàe o t e à osài te alosàesta ele idosà osàsu ite sàa te io es,àse à ealizadoàso teio
e t eàelasàpa aà ueàseàide fi ueàa uelaà ueàp i ei oàpode àap ese ta à elho àofe ta.

. .à“ àpode àha e àe pateàe t eàp opostasàiguaisà oàseguidasàdeàla es ,àouàe t eàla es
fi aisàdaàfaseàfe hadaàdoà odoàdeàdisputaàa e toàeàfe hado.à

. .à Ha e doà e e tualà e pateà e t eà p opostasà ouà la es,à oà it ioà deà dese pateà se
a ueleàp e istoà oàa t.à º,à§à º,àdaàLeià ºà . ,àdeà ,àassegu a do-seàaàp efe ia,àsu essi a e te,àaos
e sàp oduzidos:

. . .à oàpaís;à

. . .àpo àe p esasà asilei as;

. . .àpo àe p esasà ueà o p o e à u p i e toàdeà ese aàdeà a gosàp e istaàe àleiàpa a
pessoaà o àdefi i iaàouàpa aà ea ilitadoàdaàP e id iaà“o ialàeà ueàate da à sà eg asàdeàa essi ilidade
p e istasà aàlegislaç o.

. .à Pe sis doà oà e pate,à aà p opostaà e edo aà se à so teadaà peloà siste aà elet i o
de t eàasàp opostasàouàosàla esàe patados.à

. .àE e adaàaàetapaàdeàe ioàdeàla esàdaàsess oàpú li a,àoàp egoei oàde e àe a i ha ,
peloàsiste aàelet i o,à o t ap opostaàaoà li ita teà ueàte haàap ese tadoàoà elho àp eço,àpa aà ueàseja
o daà elho àp oposta,à edadaàaà ego iaç oàe à o diç esàdife e tesàdasàp e istasà esteàEdital.

. . .à áà ego iaç oà se à ealizadaà po à eioà doà siste a,à pode doà se à a o pa hadaà pelos
de aisàli ita tes.

. . .àOàp egoei oàsoli ita àaoàli ita teà elho à lassifi adoà ue,à oàp azoàdeà à duas àho as,
e ieàaàp opostaàade uadaàaoàúl oà la eàofe tadoàap sàaà ego iaç oà ealizada,à a o pa hada,à seà fo ào
aso,àdosàdo u e tosà o ple e ta es,à ua doà e ess iosà à o fi aç oàda uelesàexigidosà esteàEditalàe
j àap ese tados.à

. . .à Éà fa ultadoà aoà p egoei oà p o oga à oà p azoà esta ele ido,à aà pa à deà soli itaç o
fu da e tadaàfeitaà oà hatàpeloàli ita te,àa tesàdeàfi doàoàp azo.

. .àáp sàaà ego iaç oàdoàp eço,àoàP egoei oà i i ia à aà faseàdeàa eitaç oàeà julga e toàda
p oposta.

à

. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

. .à E e adaà aà etapaà deà ego iaç o,à oà p egoei oà exa i a à aà p opostaà lassifi adaà e
p i ei oàluga à ua toà àade uaç oàaoào jetoàeà à o pa ilidadeàdoàp eçoàe à elaç oàaoà xi oàes pulado
pa aà o t ataç oà esteàEditalàeàe àseusàa exos,ào se adoàoàdispostoà oàpa g afoàú i oàdoàa t.à ºàeà oà§à º
doàa t.à àdoàDe etoà .ºà . / .à

. à Pa aà aà a eitaç oà dasà p opostas,à se à o se adoà oà dispostoà oà ite à à doà Te oà de
Refe ia.

. .àáàP opostaàdeàP eçosàde e àse àe a i hadaàpeloàli ita teàex lusi a e teà iaàsiste a,
oàp azoàdeà à duas àho as,à o tadoàdaàsoli itaç oàdoàp egoei o,à o àosà espe osà alo esà eade uadosàao

la eà e edo ,àeàse àa alisadaàpeloàP egoei oà oà o e toàdaàa eitaç oàdoàla eà e edo .à

. .à“e àdes lassifi adaàaàp opostaàouàoàla eà e edo à ue:à

. . .à oàes e àe à o fo idadeà o àosà e uisitosàesta ele idosà esteàedital;

. . .à o te haà í ioài sa elàouàilegalidade;

. . .à oàap ese teàasàespe ifi aç esàt i asàexigidasàpeloàTe oàdeàRefe ia;
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. . .àap ese ta àp eçoàfi alàsupe io àaoàp eçoà xi oàfixadoà á d oà ºà / à-TCUà-
Ple io ,à pe e tualà deà des o toà i fe io à aoà í i oà exigido,à ouà ueà ap ese ta à p eçoà a ifesta e te
i exe uí el;.à

. . . .à Qua doà oà li ita teà oà o segui à o p o a à ueà possuià ouà possui à e u sos
sufi ie tesàpa aàexe uta àaà o te toàoào jeto,àse à o side adaài exe uí elàaàp opostaàdeàp eçosàouà e o
la eà ue:

. . . . .àfo ài sufi ie teàpa aàaà o e tu aàdosà ustosàdaà o t ataç o,àap ese teàp eçosàglo al
ouàu it iosàsi li os,à i is iosàouàdeà alo àze o,à i o pa eisà o àosàp eçosàdosà i su osàeàsal iosàde
e ado,à a es idosà dosà espe osà e a gos,à ai daà ueà oà atoà o o at ioà daà li itaç oà oà te ha

esta ele idoà li itesà í i os,à ex etoà ua doà seà efe i e à aà ate iaisà eà i stalaç esà deà p op iedadeà do
p p ioàli ita te,àpa aàosà uaisàeleà e u ieàaàpa elaàouà àtotalidadeàdaà e u e aç o.

. .à“eàhou e ài dí iosàdeài exe ui ilidadeàdaàp opostaàdeàp eço,àouàe à asoàdaà e essidade
deàes la e i e tosà o ple e ta es,àpode oàse àefetuadasàdilig ias,à aàfo aàdoà§à °àdoàa goà àdaàLei
°à . ,àdeà ,àpa aà ueàaàe p esaà o p o eàaàexe ui ilidadeàdaàp oposta.

. .àQua doàoàli ita teàap ese ta àp eçoàfi alà i fe io àaà %à t i taàpo à e to àdaà diaàdos
p eçosà ofe tadosà pa aà oà es oà ite ,à eà aà i exe ui ilidadeà daà p opostaà oà fo à flag a teà eà e ide teà pela
a liseà daà pla ilhaà deà ustos,à oà se doà possí elà aà suaà i ediataà des lassifi aç o,à se à o igat iaà a
ealizaç oàdeàdilig iasàpa aàafe i àaàlegalidadeàeàexe ui ilidadeàdaàp oposta.

. .à Qual ue à i te essadoà pode à e ue e à ueà seà ealize à dilig iasà pa aà afe i à a
exe ui ilidadeàeàaàlegalidadeàdasàp opostas,àde e doàap ese ta àasàp o asàouàosài dí iosà ueàfu da e ta
aàsuspeita.

. . .à Naà hip teseà deà e essidadeà deà suspe s oà daà sess oà pú li aà pa aà aà ealizaç oà de
dilig ias,à o à istasà aoà sa ea e toà dasà p opostas,à aà sess oà pú li aà so e teà pode à se à ei i iada
edia teàa isoàp ioà oàsiste aà o ,à oà í i o,à i teàeà uat oàho asàdeàa te ed ia,àeàaào o iaàse
egist adaàe àata

. .àOàP egoei oàpode à o o a àoàli ita teàpa aàe ia àdo u e toàdigitalà o ple e ta ,àpo
eioàdeà fu io alidadeàdispo í elà oà siste a,à oàp azoàdeà à duas àho as,à so àpe aàdeà oàa eitaç oàda

p oposta.

. . .à Éà fa ultadoà aoà p egoei oà p o oga à oà p azoà esta ele ido,à aà pa à deà soli itaç o
fu da e tadaàfeitaà oà hatàpeloàli ita te,àa tesàdeàfi doàoàp azo

. . .àDe t eàosàdo u e tosàpassí eisàdeàsoli itaç oàpeloàP egoei o,àdesta a -seàasàpla ilhas
deà ustoà eade uadasà o àoà alo àfi alàofe tado.

. .àTodosàosàdadosài fo adosàpeloàli ita teàe àsuaàpla ilhaàde e oà efle à o àfidelidade
osà ustosàespe ifi adosàeàaà a ge àdeàlu oàp ete dida.

. .àOàP egoei oàa alisa àaà o pa ilidadeàdosàp eçosàu it iosàap ese tadosà aàPla ilha
deàCustosà eà Fo aç oàdeàP eçosà o à a uelesàp a adosà oà e adoàe à elaç oà aosà i su osà eà ta
ua toàaosàsal iosàdasà atego iasàe ol idasà aà o t ataç o;

. .àPa aàfi sàdeàa liseàdaàp opostaà ua toàaoà u p i e toàdasàespe ifi aç esàdoào jeto,
pode à se à olhidaà aà a ifestaç oà es itaà doà seto à e uisita teà doà se içoà ouà daà eaà espe ializadaà o
o jeto.

. .à“eàaàp opostaàouà la eà e edo àfo àdes lassifi ado,àoàP egoei oàexa i a àaàp oposta
ouàla eàsu se ue te,àe,àassi àsu essi a e te,à aào de àdeà lassifi aç o.

. .àHa e doà e essidade,àoàP egoei oà suspe de àaà sess o,à i fo a doà oà hat àaà o a
dataàeàho ioàpa aàaà o uidadeàdaà es a.
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. .àNosàite sà oàex lusi osàpa aàaàpa ipaç oàdeà i oe p esasàeàe p esasàdeàpe ue o
po te,à se p eà ueà aà p opostaà oà fo à a eita,à eà a tesà deà oà P egoei oà passa à à su se ue te,à ha e à o a
e ifi aç o,àpeloàsiste a,àdaàe e tualào o iaàdoàe pateàfi to,àp e istoà osàa gosà àeà àdaàLCà ºà ,
deà ,àsegui do-seàaàdis ipli aàa tesàesta ele ida,àseàfo àoà aso.

. .àE e adaàaàa liseà ua toà àa eitaç oàdaàp oposta,àoàp egoei oà e ifi a àaàha ilitaç o
doàli ita te,ào se adoàoàdispostoà esteàEdital

à

. DA HABILITAÇÃO

. .àCo oà o diç oàp iaàaoàexa eàdaàdo u e taç oàdeàha ilitaç oàdoàli ita teàdete to àda
p opostaà lassifi adaàe àp i ei oàluga ,àoàP egoei oà e ifi a àoàe e tualàdes u p i e toàdasà o diç esàde
pa ipaç o,àespe ial e teà ua toà àexist iaàdeàsa ç oà ueài peçaàaàpa ipaç oà oà e ta eàouàaàfutu a
o t ataç o,à edia teàaà o sultaàaosàsegui tesà adast os:àà

a à“ICáF;àà

àCadast oàNa io alàdeàE p esasàI id easàeà“uspe sasà-àCEI“,à a doàpelaàCo t olado ia-
Ge alàdaàU i oà .po taldat a spa e ia.go . / eis ;àà

àCadast oàNa io alàdeàCo de aç esàCí eisàpo àátosàdeàI p o idadeàád i ist a a,à a do
peloàCo selhoàNa io alàdeàJus çaà . j.jus. /i p o idade_ad / o sulta _ e ue ido.php .àà

d à Listaà deà I id eosà eà oà Cadast oà I teg adoà deà Co de aç esà po à Ilí itosà ád i ist a osà -
CáDICON,à a dosàpeloàT i u alàdeàCo tasàdaàU i oà-àTCU;à

. . .àáà o sultaàaosà adast osàse à ealizadaàe à o eàdaàe p esaàli ita teàeàta àdeàseu
s ioà ajo it io,àpo àfo çaàdoàa goà àdaàLeià °à . ,àdeà ,à ueàp e ,àde t eàasàsa ç esài postasàao
espo s elàpelaàp aàdeàatoàdeài p o idadeàad i ist a a,àaàp oi iç oàdeà o t ata à o àoàPode àPú li o,
i lusi eàpo ài te dioàdeàpessoaàju ídi aàdaà ualàsejaàs ioà ajo it io.

. . . .à Casoà o steà aà Co sultaà deà “ituaç oà doà Fo e edo à aà exist iaà deà O o ias
I pedi asàI di etas,àoàgesto àdilige ia àpa aà e ifi a àseàhou eàf audeàpo àpa teàdasàe p esasàapo tadas
oàRelat ioàdeàO o iasàI pedi asàI di etas.

. . . .à áà te ta aà deà u laà se à e ifi adaà po à eioà dosà í ulosà so iet ios,à li hasà de
fo e i e toàsi ila es,àde t eàout os.

. . . .àOàli ita teàse à o o adoàpa aà a ifestaç oàp e ia e teà àsuaàdes lassifi aç o.

. . .àCo statadaàaàexist iaàdeàsa ç o,àoàP egoei oà eputa àoàli ita teài a ilitado,àpo àfalta
deà o diç oàdeàpa ipaç o.

. . .àNoà asoàdeà i a ilitaç o,àha e à o aà e ifi aç o,àpeloàsiste a,àdaàe e tualào o ia
doàe pateàfi to,àp e istoà osàa ts.à àeà àdaàLeiàCo ple e ta à ºà ,àdeà ,àsegui do-seàaàdis ipli a
a tesàesta ele idaàpa aàa eitaç oàdaàp opostaàsu se ue te.

. .àCasoàate didasàasà o diç esàdeàpa ipaç o,àaàha ilitaç oàdoàli ita tesàse à e ifi adaàpo
eioàdoà“ICáF,à osàdo u e tosàpo àeleàa a gidos,àe à elaç oà àha ilitaç oàju ídi a,à à egula idadeàfis al,à
ualifi aç oà e o i aà fi a ei aà eà ha ilitaç oà t i a,à o fo eà oà dispostoà aà I st uç oà No a a

“EGE“/MPà ºà ,àdeà .

. . .àOài te essado,àpa aàefeitosàdeàha ilitaç oàp e istaà aàI st uç oàNo a aà“EGE“/MPà º
,à deà à edia teà u lizaç oà doà siste a,à de e à ate de à sà o diç esà exigidasà oà adast a e toà o

“ICáFàat àoàte ei oàdiaàú làa te io à àdataàp e istaàpa aà e e i e toàdasàp opostas;

. . .à Éàde e àdoà li ita teàatualiza àp e ia e teàasà o p o aç esà o sta tesàdoà“ICáFàpa a
ueà esteja à ige tesà aà dataà daà a e tu aà daà sess oà pú li a,à ouà e a i ha ,à e à o ju toà o à a

ap ese taç oàdaàp oposta,àaà espe aàdo u e taç oàatualizada.
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. . .àOàdes u p i e toàdoàsu ite àa i aà i pli a àaà i a ilitaç oàdoà li ita te,àex etoàseàa
o sultaàaosàsí osàelet i osàofi iaisàe isso esàdeà e d esàfeitaàpeloàP egoei oàlog a à xitoàe àe o t a
a s à e d o es à lida s ,à o fo eàa t.à ,à§ º,àdoàDe etoà . ,àdeà .

. .à Ha e doà aà e essidadeà deà e ioà deà do u e tosà deà ha ilitaç oà o ple e ta es,
e ess iosà à o fi aç oà da uelesà exigidosà esteà Editalà eà j à ap ese tados,à oà li ita teà se à o o adoà a

e a i h -los,àe àfo atoàdigital,à iaàsiste a,à oàp azoàdeà à duas àho asà,àso àpe aàdeài a ilitaç o.

. .à “o e teà ha e à aà e essidadeà deà o p o aç oà doà p ee hi e toà deà e uisitos
edia teà ap ese taç oà dosà do u e tosà o igi aisà o-digitaisà ua doà hou e à dú idaà e à elaç oà

i teg idadeàdoàdo u e toàdigital.

. .àN oàse oàa eitosàdo u e tosàdeàha ilitaç oà o ài di aç oàdeàCNPJ/CPFàdife e tes,àsal o
a uelesàlegal e teàpe i dos.

. .à“eàoàli ita teàfo àaà at iz,àtodosàosàdo u e tosàde e oàesta àe à o eàdaà at iz,àeàseào
li ita teàfo àaàfilial,àtodosàosàdo u e tosàde e oàesta àe à o eàdaàfilial,àex etoàa uelesàdo u e tosà ue,
pelaàp p iaà atu eza,à o p o ada e te,àfo e àe i dosàso e teàe à o eàdaà at iz.

. . .à“e oàa eitosà egist osàdeàCNPJàdeàli ita teà at izàeàfilialà o àdife e çasàdeà ú e osàde
do u e tosàpe e tesàaoàCNDàeàaoàCRF/FGT“,à ua doà fo à o p o adaàaà e t alizaç oàdoà e olhi e to
dessasà o t i uiç es.

. .à Ressal adoàoàdispostoà oà ite à . ,à osà li ita tesàde e oàe a i ha ,à osà te osàdeste
Edital,àaàdo u e taç oà ela io adaà osàite sàaàsegui ,àpa aàfi sàdeàha ilitaç o.

. . Ha ilitação jurídi a:

. . .àNoà asoàdeàso iedadeàe p es iaàouàe p esaài di idualàdeà espo sa ilidadeàli itadaà-
EIRELI:àatoà o s tu o,àestatutoàouà o t atoàso ialàe à igo ,àde ida e teà egist adoà aàJu taàCo e ialàda
espe aàsede,àa o pa hadoàdeàdo u e toà o p o at ioàdeàseusàad i ist ado es;

. . .à i s iç oà oà Regist oà Pú li oà deà E p esasàMe a sà o deà ope a,à o à a e aç oà o
Regist oào deàte àsedeàaà at iz,à oà asoàdeàse àoàpa ipa teàsu u sal,àfilialàouàag ia;

. . .àNoà asoàdeàso iedadeàsi ples:ài s iç oàdoàatoà o s tu oà oàRegist oàCi ilàdasàPessoas
Ju ídi asàdoàlo alàdeàsuaàsede,àa o pa hadaàdeàp o aàdaài di aç oàdosàseusàad i ist ado es;

. . .à de etoà deà auto izaç o,à e à seà t ata doà deà so iedadeà e p es iaà est a gei aà e
fu io a e toà oàPaís;

. . .à Osà do u e tosà a i aà de e oà esta à a o pa hadosà deà todasà asà alte aç esà ouà da
o solidaç oà espe a

. . Regularidade fis al e tra alhista:

. . .àp o aàdeài s iç oà oàCadast oàNa io alàdeàPessoasàJu ídi as;

. . .à p o aà deà egula idadeà fis alà pe a teà aà Faze daà Na io al,à edia teà ap ese taç oà de
e d oà expedidaà o ju ta e teà pelaà “e eta iaà daà Re eitaà Fede alà doà B asilà RFB à eà pelaà P o u ado ia-
Ge alàdaàFaze daàNa io alà PGFN ,à efe e teàaàtodosàosà ditosàt i ut iosàfede aisàeà àDí idaàá aàdaàU i o
DáU à po à elasà ad i ist ados,à i lusi eà a uelesà ela osà à “egu idadeà “o ial,à osà te osà daà Po ta ia
Co ju taà ºà . ,à deà / / ,à doà “e et ioà daà Re eitaà Fede alà doà B asilà eà daà P o u ado a-Ge alà da
Faze daàNa io al.

. . .àp o aàdeà egula idadeà o àoàFu doàdeàGa a aàdoàTe poàdeà“e içoà FGT“ ;

. . .àp o aàdeài exist iaàdeàd itosài adi plidosàpe a teàaàJus çaàdoàT a alho,à edia teàa
ap ese taç oà deà e d oà ega aà ouà posi aà o à efeitoà deà ega a,à osà te osà doà Títuloà VII-áà da
Co solidaç oàdasàLeisàdoàT a alho,àap o adaàpeloàDe eto-Leià ºà . ,àdeà ºàdeà aioàdeà ;
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. . .àp o aàdeài s iç oà oà adast oàdeà o t i ui tesà u i ipal,à ela oàaoàdo i ílioàouàsede
doàli ita te,àpe e teàaoàseuà a oàdeàa idadeàeà o pa elà o àoào jetoà o t atual;à

. . .à p o aà deà egula idadeà o à aà Faze daà Mu i ipalà doà do i ílioà ouà sedeà doà li ita te,
ela aà àa idadeàe à ujoàexe í ioà o t ataàouà o o e;à

. . .à asoàoàli ita teàsejaà o side adoàise toàdosàt i utosà u i ipaisà ela io adosàaoào jeto
li itat io,àde e à o p o a àtalà o diç oà edia teàaàap ese taç oàdeàde la aç oàdaàFaze daàMu i ipalàdo
seuàdo i ílioàouàsede,àouàout aàe ui ale te,à aàfo aàdaàlei;à

. . .àCe d oàNega aàdeàD itosàouàCe d oàPosi aà o àefeitoàdeàNega a,àe i daàpela
“e eta iaà deà Estadoà deà Faze daà doà Dist itoà Fede al,à e à ple aà alidade,à pa aà asà e p esasà o à sedeà ou
do i ílioàfo aàdoàDist itoàFede al,à ueàpode àse ào daàpo à eioàdoàsiteà .faze da.df.go . ;

. . Qualifi ação E o i o-Fi a eira:

. . .à e d oà ega aàdeàfal iaàexpedidaàpeloàdist i uido àdaàsedeàdoàli ita te;

. . .à ala çoàpat i o ialàeàde o st aç esà o t eisàdoàúl oàexe í ioàso ial,àj àexigí eis
eà ap ese tadosà aà fo aà daà lei,à ueà o p o e à aà oaà situaç oà fi a ei aà daà e p esa,à edadaà aà sua
su s tuiç oà po à ala etesà ouà ala çosà p o is ios,à pode doà se à atualizadosà po à í di esà ofi iaisà ua do
e e adoàh à aisàdeà à t s à esesàdaàdataàdeàap ese taç oàdaàp oposta;

. . . .à oà asoàdeàe p esaà o s tuídaà oàexe í ioàso ialà ige te,àad ite-seàaàap ese taç o
deà ala çoàpat i o ialàeàde o st aç esà o t eisà efe e tesàaoàpe íodoàdeàexist iaàdaàso iedade;

. . . .à àad issí elàoà ala çoài te edi io,àseàde o e àdeàleiàouà o t ato/estatutoàso ial.

. . .à o p o aç oàdaà oaàsituaç oàfi a ei aàdaàe p esaà edia teào te ç oàdeàí di esàde
Li uidezàGe alà LG ,à“ol iaàGe alà “G àeàLi uidezàCo e teà LC ,àsupe io esàaà à u ,ào dosààpelaàapli aç o
dasàsegui tesàf ulas:à

à

LGà=àá oàCi ula teà+àRealiz elàaàLo goàP azoà/àPassi oàCi ula teà+àPassi oàN oàCi ula te

à

“Gà=àá oàTotalà/àPassi oàCi ula teà+àPassi oàN oàCi ula te

à

LCà=àá oàCi ula teà/àPassi oàCi ula te

à

. . .à ásà e p esas,à adast adasà ouà oà oà “ICáF,à ueà ap ese ta e à esultadoà i fe io à ou
igualàaà u àe à ual ue àdosàí di esàdeàLi uidezàGe alà LG ,à“ol iaàGe alà “G àeàLi uidezàCo e teà LC ,
de e oà o p o a àpat i ioàlí uidoàdeà % dezàpo e to àdoà alo àes adoàdaà o t ataç oàouàdoàite
pe e te.à

. . Qualifi ação T i a:

. . .àCo p o aç oàdeàap d oàpa aàaàp estaç oàdosàse içosàe à a a te ís as,à ua dades
eàp azosà o pa eisà o àoào jetoàdestaà li itaç o,àouà o àoà ite àpe e te,à edia teàaàap ese taç oàde
atestado s àfo e ido s àpo àpessoasàju ídi asàdeàdi eitoàpú li oàouàp i ado,àe à o eàdaàli ita te,à ela oàao
fo e i e toàdeàite à o pa elàaoào jetoàli itado,à o fo eàite à àdoàTe oàdeàRefe ia.

. . . .à Osà atestadosà de e oà efe i -seà aà se içosà p estadosà oà itoà deà suaà a idade
e o i aàp i ipalàouàse u d iaàespe ifi adasà oà o t atoàso ialà ige te;à

. . . .à Oà li ita teà dispo i iliza à todasà asà i fo aç esà e ess iasà à o p o aç oà da
legi idadeàdosàatestadosàap ese tados,àap ese ta do,àde t eàout osàdo u e tos,à piaàdoà o t atoà ue
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deuàsupo teà à o t ataç o,àe de eçoàatualàdaà o t ata teàeàlo alàe à ueàfo a àp estadosàosàse iços.

. .à Oà li ita teà e uad adoà o oà i oe p ee dedo à i di idualà ueà p ete daà aufe i à os
e e iosàdoàt ata e toàdife e iadoàp e istosà aàLeiàCo ple e ta à .à ,àdeà ,àesta àdispe sadoà a

daàp o aàdeài s iç oà osà adast osàdeà o t i ui tesàestadualàeà u i ipalàeà àdaàap ese taç oàdoà ala ço
pat i o ialàeàdasàde o st aç esà o t eisàdoàúl oàexe í io.

. .à áà exist iaà deà est iç oà ela a e teà à egula idadeà fis alà eà t a alhistaà oà i pede
ueà aà li ita teà ualifi adaà o oà i oe p esaà ouà e p esaà deà pe ue oà po teà sejaà de la adaà e edo a,

u aà ezà ueàate daàaàtodasàasàde aisàexig iasàdoàedital.

. . .àáàde la aç oàdoà e edo àa o te e à oà o e toài ediata e teàposte io à àfaseàde
ha ilitaç o.

. .àCasoàaàp opostaà aisà a tajosaàsejaàofe tadaàpo à i oe p esa,àe p esaàdeàpe ue o
po teàouàso iedadeà oope a aàe uipa ada,àeàu aà ezà o statadaàaàexist iaàdeàalgu aà est iç oà oà ue
ta geà à egula idadeàfis alàeàt a alhista,àaà es aàse à o o adaàpa a,à oàp azoàdeà à i o àdiasàúteis,àap s
aàde la aç oàdoà e edo ,à o p o a àaà egula izaç o.àOàp azoàpode àse àp o ogadoàpo à igualàpe íodo,àa
it ioàdaàad i ist aç oàpú li a,à ua doà e ue idaàpeloàli ita te,à edia teàap ese taç oàdeàjus fi a a.

. .àáà o- egula izaç oàfis alàeàt a alhistaà oàp azoàp e istoà oàsu ite àa te io àa a eta
aài a ilitaç oàdoàli ita te,àse àp ejuízoàdasàsa ç esàp e istasà esteàEdital,àse doàfa ultadaàaà o o aç oàdos
li ita tesà e a es e tes,à aà o de à deà lassifi aç o.à “e,à aà o de à deà lassifi aç o,à segui -seà out a
i oe p esa,à e p esaà deà pe ue oà po teà ouà so iedadeà oope a aà o à algu aà est iç oà a

do u e taç oàfis alàeàt a alhista,àse à o edidoàoà es oàp azoàpa aà egula izaç o.à

. .àHa e doà e essidadeàdeàa alisa à i u iosa e teàosàdo u e tosàexigidos,àoàP egoei o
suspe de àaàsess o,ài fo a doà oà hat àaà o aàdataàeàho ioàpa aàaà o uidadeàdaà es a.

. .à“e ài a ilitadoàoàli ita teà ueà oà o p o a àsuaàha ilitaç o,àsejaàpo à oàap ese ta
uais ue àdosàdo u e tosàexigidos,àouàap ese t -losàe àdesa o doà o àoàesta ele idoà esteàEdital.

. .àNosàite sà oàex lusi osàaà i oe p esasàeàe p esasàdeàpe ue oàpo te,àe àha e doà
i a ilitaç o,à ha e à o aà e ifi aç o,à peloà siste a,à daà e e tualà o o iaà doà e pateà fi to,à p e istoà os
a gosà àeà àdaàLCà ºà ,àdeà ,àsegui do-seàaàdis ipli aàa tesàesta ele idaàpa aàa eitaç oàdaàp oposta
su se ue te.

. .àCo statadoàoàate di e toà sàexig iasàdeàha ilitaç oàfixadasà oàEdital,àoàli ita teàse
de la adoà e edo .

à

. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

. .àáàp opostaàfi alàdoàli ita teàde la adoà e edo àde e àse àe a i hadaà oàp azoàdeà
duas àho as,àaà o ta àdaàsoli itaç oàdoàP egoei oà oàsiste aàelet i oàeàde e :

. . .à se à edigidaà e à lí guaà po tuguesa,à da log afadaà ouà digitada,à e à u aà ia,à se
e e das,à asu as,àe t eli hasàouà essal as,àde e doàaàúl aàfolhaàse àassi adaàeàasàde aisà u i adasàpelo
li ita teàouàseuà ep ese ta teàlegal.

. . .à o te àaà i di aç oàdoà a o,à ú e oàdaà o taàeàag iaàdoà li ita teà à e edo ,àpa a
fi sàdeàpaga e to.

. .àààáàp opostaàfi alàde e àse àdo u e tadaà osàautosàeàse àle adaàe à o side aç oà o
de o e àdaàexe uç oàdoà o t atoàeàapli aç oàdeàe e tualàsa ç oà àCo t atada,àseàfo àoà aso.

. .àTodasàasàespe ifi aç esàdoào jetoà o dasà aàp opostaà i ula àaàCo t atada.

. .à Osà p eçosà de e oà se à exp essosà e à oedaà o e teà a io al,à oà alo à u it ioà e
alga is osàeàoà alo àglo alàe àalga is osàeàpo àexte soà a t.à ºàdaàLeià ºà . / .
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. . .à O o e doà di e g iaà e t eà osà p eçosà u it iosà eà oà p eçoà glo al,à p e ale e oà os
p i ei os;à oà asoà deà di e g iaà e t eà osà alo esà u i osà eà osà alo esà exp essosà po à exte so,
p e ale e oàestesàúl os.

. .àáàofe taàde e àse àfi eàeàp e isa,àli itada,à igo osa e te,àaoào jetoàdesteàEdital,àse
o te àalte a asàdeàp eçoàouàdeà ual ue àout aà o diç oà ueài duzaàoàjulga e toàaà aisàdeàu à esultado,
so àpe aàdeàdes lassifi aç o.

. .à áà p opostaà de e à o ede e à aosà te osà desteà Editalà eà seusà á exos,à oà se do
o side adaàa uelaà ueà oà o espo daà sàespe ifi aç esàalià o dasàouà ueàesta eleçaà í uloà àp oposta
deàout oàli ita te.

. .à ásà p opostasà ueà o te ha à aà des iç oà doà o jeto,à oà alo à eà osà do u e tos
o ple e ta esàesta oàdispo í eisà aài te et,àap sàaàho ologaç o.

à

. DOS RECURSOS

. .àOàP egoei oàde la a àoà e edo àe,àdepoisàdeàde o idaàaàfaseàdeà egula izaç oàfis alàe
t a alhistaàdeà i oe p esaàouàe p esaàdeàpe ue oàpo te,àseàfo àoà aso,à o ede àoàp azoàdeà oà í i o
t i taà i utos,à pa aà ueà ual ue à li ita teà a ifesteà aà i te ç oà deà e o e ,à deà fo aà o ada,à istoà ,
i di a doà o t aà uaisàde is esàp ete deà e o e àeàpo à uaisà o os,àe à a poàp p ioàdoàsiste a.

. .à Ha e doà ue à seà a ifeste,à a e à aoà P egoei oà e ifi a à aà te pes idadeà eà a
exist iaà deà o aç oà daà i te ç oà deà e o e ,à pa aà de idi à seà ad iteà ouà oà oà e u so,
fu da e tada e te.

. . .àNesseà o e toàoàP egoei oà oàade t a à oà itoà e u sal,à asàape asà e ifi a
asà o diç esàdeàad issi ilidadeàdoà e u so.

. . .àáàfaltaàdeà a ifestaç oà o adaàdoàli ita teà ua toà ài te ç oàdeà e o e ài po ta
aàde ad iaàdesseàdi eito.

. . .àU aà ezàad i doàoà e u so,àoà e o e teàte ,àaàpa àdeàe t o,àoàp azoàdeàt sàdias
pa aàap ese ta àasà az es,àpeloàsiste aàelet i o,àfi a doàosàde aisàli ita tes,àdesdeàlogo,ài adosàpa a,
ue e do,àap ese ta e à o t a az esàta àpeloàsiste aàelet i o,àe àout osàt sàdias,à ueà o eça o

aà o ta à doà t i oà doà p azoà doà e o e te,à se do-lhesà assegu adaà istaà i ediataà dosà ele e tos
i dispe s eisà àdefesaàdeàseusài te esses.

. .àOàa olhi e toàdoà e u soài alidaàt oàso e teàosàatosài sus e eisàdeàap o eita e to.à

. .à Osà autosà doà p o essoà pe a e e oà o à istaà f a ueadaà aosà i te essados,à o
e de eçoà o sta teà esteàEdital.

à

. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

. .àáàsess oàpú li aàpode àse à ea e ta:

. . .à Nasà hip tesesà deà p o i e toà deà e u soà ueà le eà à a ulaç oà deà atosà a te io esà
ealizaç oàdaàsess oàpú li aàp e ede teàouàe à ueàsejaàa uladaàaàp p iaàsess oàpú li a,àsituaç oàe à ue
se oà epe dosàosàatosàa uladosàeàosà ueàdeleàdepe da .

. . .àQua doàhou e àe oà aàa eitaç oàdoàp eçoà elho à lassifi adoàouà ua doàoàli ita te
de la adoà e edo à oà assi a à oà o t ato,à oà e a à oà i st u e toà e ui ale teà ouà oà o p o a à a
egula izaç oà fis alà eà t a alhista,à osà te osà doà a t.à ,à § ºà daà LCà ºà / ,à se oà adotadosà os
p o edi e tosài ediata e teàposte io esàaoàe e a e toàdaàetapaàdeàla es.à

. .à Todosàosà li ita tesà e a es e tesàde e oà se à o o adosàpa aàa o pa ha àaà sess o
ea e ta.
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. . .àáà o o aç oàseàda àpo à eioàdoàsiste aàelet i oà hat àouàe- ailàdeàa o doà o
aàfaseàdoàp o edi e toàli itat io.

. . .à áà o o aç oà feitaà po à e- ailà da -se- à deà a o doà o à osà dadosà o dosà oà “ICáF,
se doà espo sa ilidadeàdoàli ita teà a te àseusàdadosà adast aisàatualizados.

à

. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

. .à Oà o jetoà daà li itaç oà se à adjudi adoà aoà li ita teà de la adoà e edo ,à po à atoà do
P egoei o,à asoà oàhajaài te posiç oàdeà e u so,àouàpelaàauto idadeà o pete te,àap sàaà egula àde is oàdos
e u sosàap ese tados.

. .à áp sà aà faseà e u sal,à o statadaà aà egula idadeà dosà atosà p a ados,à aà auto idade
o pete teàho ologa àoàp o edi e toàli itat io.à

à

. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

. .à“e àexigidaàaàp estaç oàdeàga a aà o t atualà oàpe e tualàdeà %à i oàpo à e to àdo
alo àdoà o t ato.

à

. DAS PENALIDADES

. . Das Esp ies

. . .à ásà li ita tesà e/ouà o t atadasà ueà oà u p i e à i teg al e teà asà o igaç es
assu idas,àga a daàaàp iaàdefesa,àest oàsujeitasà sàsegui tesàsa ç esàe à o fo idadeà o àoàDe etoà º

. àdeà / / ,àpu li adoà oàDODFà ºà ,àdeà / / ,àpg.à / ,à alte adoàpelosàDe etosà º

. / à deà / / ,à . / à deà / / ,à De etoà ºà . / ,à deà / / à e
De etoà ºà . ,àdeà / / ,

. . . .àad e t ia;

. . . .à ulta;àe

. . . .àsuspe s oàte po iaàdeàpa ipaç oàe àli itaç o,àeài pedi e toàdeà o t ata à o
aàád i ist aç oàdoàDist itoàFede al,àpo àp azoà oàsupe io àaà à dois àa os,àdosadaàsegu doàaà atu ezaàeàa
g a idadeàdaàfaltaà o e da.

. . .à pa aà aà li ita teà e/ouà o t atadaà at a sà daà odalidadeà p eg oà elet i oà ue,
o o adaà de t oà doà p azoà deà alidadeà deà suaà p oposta,à oà ele a à oà o t ato,à deixa à deà e t ega à ou
ap ese ta àdo u e taç oàfalsaàexigidaàpa aàoà e ta e,àe seja àoà eta da e toàdaàexe uç oàdoàseuào jeto,
o po ta -seàdeà odoài id eoàouà o ete àf audeàfis al;àaàpe alidadeàse àapli adaàpo àp azoà oàsupe io
aà à i o àa os,àeàaàli ita teàe/ouà o t atadaàse àdes ede iadaàdoà“iste aàdeàCadast oàdeàFo e edo es-
“ICáF,àse àp ejuízoàdasà ultasàp e istasàe àeditalàeà oà o t atoàeàdasàde aisà o i aç esàlegais,àapli adasàe
dosadasàsegu doàaà atu ezaàeàaàg a idadeàdaàfaltaà o e da;

. . .à de la aç oà deà i ido eidadeà pa aà li ita à ouà o t ata à o à aà ád i ist aç oà Pú li a
e ua toà pe du a e à osà o osà dete i a tesà daà pu iç oà ouà at à ueà sejaà p o o idaà aà ea ilitaç o
pe a teà aà p p iaà auto idadeà ueà apli ouà aà pe alidade,à ueà se à o edidaà se p eà ueà aà o t atada
essa i àaàád i ist aç oàpelosàp ejuízosà esulta tesàeàdepoisàdeàde o idoàoàp azoàdaàsa ç oàapli adaà o
aseà oài isoàa te io .

. . .à ásà sa ç esà p e istasà osà su ite sà . . . ,à . . . à eà . . à pode oà se à apli adas
ju ta e teà o à aà Multaà p e istaà oà su ite à . . . ,à fa ultadaà aà defesaà p iaà doà i te essado,à o
espe oàp o esso,à oàp azoàdeà à i o àdiasàúteis.
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. . Da Ad ert ia

. . .à áà ad e t iaà à oà a isoà po à es ito,à e i doà ua doà oà li ita teà e/ouà o t atada
des u p i à ual ue ào igaç o,àeàse àexpedido:

. . . .à pelaà TCB,à ua doà oà des u p i e toà daà o igaç oà o o e à oà itoà do
p o edi e toàli itat io;

. . . .àpeloào de ado àdeàdespesasàdoà g oàseàoàdes u p i e toàdaào igaç oào o e à a
faseàdeàexe uç oà o t atual,àe te didaàdesdeàaà e usaàe à e a àaà otaàdeàe pe hoàouàassi a àoà o t ato.

. . Da Multa

. . .à áà ultaà à aà sa ç oà pe u i iaà ueà se à i postaà à o t atada,à peloà o de ado à de
despesasàdoà g oà o t ata te,àpo àat asoài jus fi adoà aàe t egaàouàexe uç oàdoà o t ato,àeàse àapli ada
osàsegui tesàpe e tuais:

. . . .à , %à t i taàeàt sà e t si osàpo à e to àpo àdiaàdeàat aso,à aàe t egaàdeà ate ial
ouàexe uç oàdeàse iços,à al uladoàso eàoà o ta teàdasàpa elasào iga io aisàadi plidasàe àat aso,àat ào
li iteàdeà , %à o eài tei osàeà o eàd i osàpo à e to ,à ueà o espo deàaàat à à t i ta àdiasàdeàat aso;

. . . .à , à %à sesse taà eà seisà e t si osà po à e to à po à diaà deà at aso,à aà e t egaà de
ate ialàouàexe uç oàdeàse iços,à al ulado,àdesdeàoàp i ei oàdiaàdeàat aso,àso eàoà o ta teàdasàpa elas

o iga io aisàadi plidasàe àat aso,àe à a te àex ep io al,àeàaà it ioàdoà g oà o t ata te;

. . . .à ua doà oà at asoà ult apassa à à t i ta à dias,à oà pode doà ult apassa à oà alo
p e istoàpa aàoài adi ple e toà o pletoàdaào igaç oà o t atada;

. . . .à %à u à po à e to à doà alo à totalà doà o t atoà e à asoà deà e usaà i jus fi adaà do
adjudi at ioà e à assi a à oà te oà o t atualà de t oà doà p azoà esta ele idoà pelaà ád i ist aç o;à De eto

. ,àdeà àdeàdeze oàdeà ,àpu li adoà oàDODFà ºà ,àdeà / / ;

. . . .à %à u àpo à e to àso eàoà alo àdoà o t atoà ueà esteàexe uta àouàso eàoà alo àda
dotaç oào ça e t iaà ueà esteàexe uta ,àoà ueàfo à e o ,àe à asoàdeà es is oà o t atual;à De etoà . ,
deà àdeàdeze oàdeà ,àpu li adoà oàDODFà ºà ,àdeà / / ;

. . . .àat à %à u àpo à e to àso eàoà alo àdoà o t atoà ueà esteàexe uta àouàso eàoà alo
daàdotaç oào ça e t iaà ueà esteàexe uta ,àoà ueàfo à e o ,àpeloàdes u p i e toàdeà ual ue à l usulaàdo
o t ato,à espeitadoàoàdispostoà osài isosàIàeàII.à De etoà . ,àdeà àdeàdeze oàdeà ,àpu li adoà o
DODFà ºà ,àdeà / / .

. . .àáà ultaàse àfo alizadaàpo àsi plesàapos la e toà o t atual,à aàfo aàdoàa t.à àda
Leià ºà . / à eà se à exe utadaà ap sà egula à p o essoà ad i ist a o,à ofe e idoà à o t atadaà a
opo tu idadeàdeàdefesaàp ia,à oàp azoàdeà à i o àdiasàúteis,àaà o ta àdoà e e i e toàdaà o fi aç o,à os
te osàdoàa t.à àdaàLeià ºà . / ,ào se adaàaàsegui teào de :

. . . .à edia teàdes o toà oà alo àdaàga a aàdepositadaàdoà espe oà o t ato;

. . . .à edia teàdes o toà oà alo àdasàpa elasàde idasà à o t atada;

. . . .à edia teàp o edi e toàad i ist a oàouàjudi ialàdeàexe uç o.

. . .à“eàaà ultaàapli adaà fo àsupe io àaoà alo àdaàga a aàp estada,àal àdaàpe daàdesta,
espo de à à o t atadaàpelaà suaàdife e ça,àde ida e teàatualizadaàpeloà Í di eàGe alàdeàP eçosàMe ado
IGP-M àouàe ui ale te,à ueàse àdes o tadaàdosàpaga e tosàe e tual e teàde idosàpelaàád i ist aç oàou
o adosàjudi ial e te.

. . .àOàat aso,àpa aàefeitoàdeà l uloàdeà ulta,àse à o tadoàe àdiasà o idos,àaàpa àdoàdia
segui teàaoàdoà e i e toàdoàp azoàdeàe t egaàouàexe uç oàdoà o t ato,àseàdiaàdeàexpedie teà o alà a
epa ç oài te essada,àouà oàp i ei oàdiaàú làsegui te.

. . .àE àdespa ho,à o àfu da e taç oàsu ia,àpode àse à ele ado:
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. . . .àoàat asoà oàsupe io àaà à i o àdias;

. . . .à aà exe uç oà deà ultaà ujoà o ta teà sejaà i fe io à aoà dosà espe osà ustosà de
o a ça.

. . .àáà ultaàpode àse àapli adaà u ula a e teà o àout asàsa ç es,àsegu doàaà atu eza
eà aà g a idadeà daà faltaà o e da,à o soa teà oà p e istoà doà su ite à . . à eà o se adoà oà p i ípioà da
p opo io alidade.

. . .àDe o idosà à t i ta àdiasàdeàat aso,àaà otaàdeàe pe hoàe/ouà o t atoàde e oàse
a eladosà e/ouà es i didos,à ex etoà seà hou e à jus fi adoà i te esseà daà u idadeà o t ata teà e à ad i
at asoàsupe io àaà à t i ta àdias,à ueàse àpe alizadoà aàfo aàdoàsu ite à . . . .

. . .à áà sa ç oà pe u i iaà p e istaà oà . . . à oà seà apli aà asà hip tesesà deà es is o
o t atualà ueà oàe seja àpe alidades.

. . Da Suspe são

. . .àáàsuspe s oà àaàsa ç oà ueà i pedeàte po a ia e teàoàfo e edo àdeàpa ipa àde
li itaç oà eà deà o t ata à o à aà ád i ist aç o,à e,à seà apli adaà e à de o iaà deà li itaç oà aà odalidade
p eg o,à ai daà suspe deàoà egist oà adast alà daà li ita teà e/ouà o t atadaà oàCadast oàdeà Fo e edo esàdo
Dist itoàFede al,ài s tuídoàpeloàDe etoà ºà . ,àdeà àdeàju hoàdeà ,àeà oà“iste aàdeàCadast a e to
U ifi adoàdeàFo e edo esà–à“ICáF,àdeàa o doà o àosàp azosàaàsegui :

. . . .àpo àat à à t i ta àdias,à ua do,à e idoàoàp azoàdeàad e t ia,àe i daàpelaàTCB,àa
li ita teàe/ouà o t atadaàpe a e e ài adi ple te;

. . . .à po à at à à o e ta à dias,à ua doà aà li ita teà deixa à deà e t ega ,à oà p azo
esta ele idoà oàedital,àosàdo u e tosàeàa exosàexigidos,à iaà i te et,àdeàfo aàp o is ia,àou,àe ào igi al
ouà piaàaute ada,àdeàfo aàdefi i a;

. . . .à po à at à à doze à eses,à ua doà aà li ita te,à aà odalidadeà p eg o,à o o ada
de t oàdoàp azoàdeà alidadeàdeàsuaàp oposta,à oà ele a àoà o t ato,àe seja àoà eta da e toà aàexe uç o
doàseuào jeto,àfalha àouàf auda à aàexe uç oàdoà o t ato;

. . . .àpo àat à à i teàeà uat o à eses,à ua doàaàli ita te:

. . . . .à ap ese ta à do u e tosà f audule tos,à adulte adosà ouà falsifi adosà asà li itaç es,
o je a doào te ,àpa aàsiàouàpa aàout e ,à a tage àde o e teàdaàadjudi aç oàdoào jetoàdaàli itaç o;

. . . . .àte haàp a adoàatosàilí itosà isa doàaàf ust a àosào je osàdaàli itaç o;

. . . . .à e e e à ual ue à dasà ultasà p e istasà oà su ite à a te io à eà oà efetua à o
paga e to;

. . .à“ oà o pete tesàpa aàapli a àaàpe alidadeàdeàsuspe s o:

. . . .àaàTCB,à ua doàoàdes u p i e toàdaào igaç oào o e à oà itoàdoàp o edi e to
li itat io;

. . . .àoào de ado àdeàdespesasàdoà g oà o t ata te,àseàoàdes u p i e toàdaào igaç o
o o e à aàfaseàdeàexe uç oà o t atual,àe te didaàdesdeàaà e usaàe à e a àaà otaàdeàe pe hoàouàassi a ào
o t ato.

. . .àáàpe alidadeàdeàsuspe s oàse àpu li adaà oàDi ioàOfi ialàdoàDist itoàFede al.

. . .àOàp azoàp e istoà oàsu ite à . . . àpode àse àau e tadoàpa aàat à à i o àa os,
ua doàasà o dutasàaliàp e istasàfo e àp a adasà oà itoàdosàp o edi e tosàde i adosàdosàp eg es.

. . Da De laração de I ido eidade

. . .àáàde la aç oàdeà i ido eidadeàse àapli adaàpeloà“e et ioàdeàEstadoàouàauto idade
e ui ale teàdoà g oàdeào ige ,à à istaàdosà o osài fo adosà aài st uç oàp o essual.
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. . .àáàde la aç oàdeài ido eidadeàpe a e e àe à igo àe ua toàpe du a e àosà o os
ueàdete i a a àaàpu iç oàouàat à ueàsejaàp o o idaàaà ea ilitaç oàpe a teàaàp p iaàauto idadeà ueàa

apli ou,àeàse à o edidaàse p eà ueàaà o t atadaà essa i àaàád i ist aç oàpelosàp ejuízosà esulta tesàde
suaà o dutaàeàdepoisàdeàde o idoàoàp azoàdaàsa ç o.

. . .à áà de la aç oà deà i ido eidadeà e/ouà suaà ex ç oà se à pu li adaà oàDi ioàOfi ialà do
Dist itoàFede al,àeàseusàefeitosàse oàexte si osàaàtodosàosà g os/e dadesàsu o di adasàouà i uladasàao
Pode à Exe u oà doà Dist itoà Fede al,à eà à ád i ist aç oà Pú li a,à o soa teà disp eà oà a t.à ,à IV,à daà Leià º
. ,àdeà .

. . Das De ais Pe alidades

. . .àásàli ita tesà ueàap ese ta e àdo u e tosàf audule tos,àadulte adosàouàfalsifi ados,
ouà ueàpo à uais ue àout osà eiosàp a a e àatosài egula esàouàilegalidadesàpa aào te ç oà oà egist oà o
Cadast oà deà Fo e edo esà doà Dist itoà Fede al,à ad i ist adoà pelaà TCB,à esta oà sujeitasà sà segui tes
pe alidades:

. . . .à suspe s oà te po iaà doà e fi adoà deà egist oà adast alà ouà daà o te ç oà do
egist o,àpo àat à à i teàeà uat o à eses,àdepe de doàdaà atu ezaàeàdaàg a idadeàdosàfatos;àe.

. . . .àde la aç oàdeài ido eidade,à osàte osàdoàsu ite à . ;

. . . .àapli a -seàaàesteàsu ite àasàdisposiç esàdoàsu ite à . . àeà . . .

. . .à ásà sa ç esà p e istasà osà su ite sà . à eà . à pode oà ta à se à apli adasà s
e p esasàouàp ofissio aisà ue,àe à az oàdosà o t atosà egidosàpelasà Leisà Fede aisà ºà . ,à deà àou

. ,àdeà :

. . . .à te ha à sof idoà o de aç oà defi i aà po à p a a e ,à po à eiosà dolosos,à f aude
fis alà oà e olhi e toàdeà uais ue àt i utos;

. . . .àte ha àp a adoàatosàilí itos,à isa doàf ust a àosào je osàdaàli itaç o;

. . . .à de o st a e à oà possui à ido eidadeà pa aà o t ata à o à aà ád i ist aç o,à e
i tudeàdeàatosàilí itosàp a ados.

. . Do Direito de Defesa

. . .àÉàfa ultadoà ài te essadaài te po à e u soà o t aàaàapli aç oàdasàpe asàdeàad e t ia,
suspe s oà te po iaà ouà deà ulta,à oà p azoà deà à dez à diasà úteis,à aà o ta à daà i iaà daà espe a
o fi aç o.

. . .àOà e u soà se àdi igidoà à auto idadeà supe io ,à po à i te dioàdaà ueàp a ouàoà ato
e o ido,àaà ualàpode à e o side a àsuaàde is o,à oàp azoàdeà à i o àdiasàúteis,àou,à esseà es oàp azo,
faz -loà su i ,à de ida e teà i fo ado,à de e do,à esteà aso,à aà de is oà se à p ofe idaà de t oà doà p azoà deà
i o àdiasàúteis,à o tadoàdoà e e i e toàdoà e u so,àso àpe aàdeà espo sa ilidade.

. . .à Naà o tage à dosà p azosà esta ele idosà esteà Capítulo,à ex lui -se- à oà diaà doà i í ioà e
i lui -se- à oà doà e i e to,à eà o side a -se- oà osà diasà o se u os,à ex etoà ua doà fo à expli ita e te
dispostoàe à o t io;

. . .àássegu adoàoàdi eitoà àdefesaàp iaàeàaoà o t adit io,àeàap sàoàexau i e toàdaàfase
e u sal,àaàapli aç oàdaàsa ç oàse àfo alizadaàpo àdespa hoà o ado,à ujoàext atoàde e àse àpu li ado
oàDi ioàOfi ialàdoàDist itoàFede al,àde e doà o sta :

. . . .àaào ige àeàoà ú e oàdoàp o essoàe à ueàfoiàp ofe idoàoàdespa ho;

. . . .àoàp azoàdoài pedi e toàpa aàli ita àeà o t ata ;

. . . .àoàfu da e toàlegalàdaàsa ç oàapli ada;àe
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. . . .àoà o eàouàaà az oàso ialàdoàpu ido,à o àoà ú e oàdeàsuaài s iç oà oàCadast oàda
Re eitaàFede al.

. . .àáp sàoàjulga e toàdo s à e u so s ,àouàt a s o idoàoàp azoàse àaàsuaài te posiç o,àa
auto idadeà o pete teà pa aà apli aç oà daà sa ç oà p o ide ia à aà suaà i ediataà di ulgaç oà osà sí os

. o p as et.go . ,à eà aosà de aisà siste asà elet i osà deà o t ataç oà a dosà po à g osà ou
e dadesàdaàád i ist aç oàPú li aàdoàDist itoàFede al.

. . .à Fi a à deso igadasà doà de e à deà pu li aç oà oà Di ioà Ofi ialà doà Dist itoà Fede alà as
sa ç esà apli adasà o à fu da e toà osà su ite sà . à eà . à desteà apítuloà deà pe alidades,à asà uaisà se
fo aliza àpo à eioàdeàsi plesàapos la e to,à aàfo aàdaàLeià ºà . ,àdeà .

. . .àDeàa o doà o àoàá t.à àdaàLeià ºà . ,àdeà ,à a e à e u soàdeà ep ese taç o,
oà p azoà deà à i o à diasà úteisà daà i aç oà daà de is oà ela io adaà o à oà o jetoà daà li itaç oà ouà do
o t ato,àdeà ueà oà ai aà e u soàhie ui o,àdosàatosàde o e tesàdessaàLei.

. . Do Asse ta e to e  Registros

. . .àTodaàsa ç oàapli adaàse àa otadaà oàhist i oà adast alàdaàe p esa.

. . .àásàpe alidadesàte oàseusà egist osà a eladosàap sàoàde u soàdoàp azoàdoàatoà ueàas
apli ou.

. . Da Sujeição a Perdas e Da os

. . .à I depe de te e teà dasà sa ç esà legaisà a í eis,à egula e tadasà peloà De etoà º
. / à eà suasà alte aç es,à p e istasà esteà edital,à aà li ita teà e/ouà o t atadaà fi a à sujeita,à ai da,à

o posiç oàdasàpe dasàeàda osà ausadosà àád i ist aç oàpeloàdes u p i e toàdasào igaç esàli itat ias
e/ouà o t atuais.

. . Disposiç es Co ple e tares

. . .à ásà sa ç esà p e istasà osà su ite sà . ,à . à eà . à doà p ese teà apítuloà se o
apli adasàpeloào de ado àdeàdespesas.

. . .àOsàp azosà efe idosà esteà apítuloàs àseà i i ia àeà e e àe àdiaàdeàexpedie teà o
g o.

à

. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

. .àNosàte osàdoàa t.à ,à§§,àdoàDe etoà .ºà . / ,àat àt sàdiasàúteisàa tesàdaàdata
fixadaàpa aàa e tu aàdaàsess oàpú li a,à ual ue àpessoaàpode ài pug a àoàatoà o o at ioàdoàp eg o.

. .à áà i pug aç oà pode à se à ealizadaà po à fo aà elet i a,à peloà e- ail
li ita ao@t .df.go . à ,àouàpo àpe ç oàdi igidaàouàp oto oladaà oàe de eçoà“GONàQuad aà ,àLoteàÚ i o,
Blo oàá,ààCEP:à - àB asíliaà–àDF,àU idadeàdeàLi itaç esàeàCo p as.

. .à áà i pug aç oà oà possuià efeitoà suspe si oà eà a e à aoà p egoei o,à auxiliadoà pelos
espo s eisàpelaàela o aç oàdoàeditalàeàdosàa exos,àde idi àso eàaài pug aç oà oàp azoàdeàdoisàdiasàúteis,
o tadoàdaàdataàdeà e e i e toàdaài pug aç o,à o fo eàa t.à ,à§à º,àdoàDe etoà .ºà . / .

. .à á olhidaà à i pug aç oà o t aà oà atoà o o at io,à desdeà ueà alte eà aà fo ulaç oà da
p opostaàdeàp eços,àse àdefi idaàeàpu li adaà o aàdataàpa aà ealizaç oàdoà e ta e.

. .àOsàpedidosàdeàes la e i e tosà efe e tesàaoàp o essoàli itat ioàde e oàse àe idados
aoà p egoei o,à at à t sà diasà úteisà a te io esà à dataà fixadaà pa aà a e tu aà daà sess oà pú li a,à aà fo a
elet i a,àpo à eioàelet i oà iaài te et,àpeloàe- ailàli ita ao@t .df.go . .

. .àOàP egoei oà espo de àaosàpedidosàdeàes la e i e tosà oàp azoàdeà à dois àdiasàúteis,
o tadoà daà dataà deà e e i e toà doà pedido,à eà pode à e uisita à su sídiosà fo aisà aosà espo s eisà pela
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ela o aç oàdoàEditalàeàdosàa exos.

. .àásà i pug aç esàeàpedidosàdeàes la e i e tosà oà suspe de àosàp azosàp e istosà o
e ta e.

. . .à áà o ess oà deà efeitoà suspe si oà à i pug aç oà à edidaà ex ep io alà eà de e à se
o adaàpeloàp egoei o,à osàautosàdoàp o essoàdeàli itaç o.

. .à ásà i fo aç esà e/ouà es la e i e tosà se oà p estadosà peloà P egoei oà oà siste a
Co p as età peloà Po talà .go . / o p asà ,à oà li kà o espo de teà aà esteà edital,à fi a doà todosà os
Li ita tesào igadosàaàa ess -loàpa aào te ç oàdasài fo aç esàp estadasàpeloàP egoei o.

à

. DO CONTRATO

. .àáp sàaàho ologaç oàdaàli itaç o,àe àse doà ealizadaàaà o t ataç o,àse àfi adoàTe o
deàCo t atoàouàe i doài st u e toàe ui ale te.

. .à “e à o igat ioà oà Te oà deà Co t atoà osà asosà p e istosà asà Leisà ºà . / à e
. / ,àpode doàse àsu s tuídoàpelaàNotaàdeàE pe ho,àouài st u e toàe ui ale te,à osàte osàdoà§
º,à doà a t.à à daà Leià ºà . / ,à ua doà aà i te essadaà se à o o adaà pa aà assi a à oà espe o

i st u e to,à de t oàdoàp azoàeà o diç esà esta ele idos,à so àpe aàdeàde ai à oàdi eitoà à o t ataç o,à se
p ejuízoàdasàsa ç esàp e istasà aàleià .ºà . / àeàalte aç esàsu se ue tes.

. .àOà adjudi at ioà te à oà p azoà deà à i o à diasà úteis,à o tadosà aà pa à daà dataà deà sua
o o aç o,àpa aàassi a àoàTe oàdeàCo t atoàouàa eita ài st u e toàe ui ale te,à o fo eàoà asoà Notaàde
E pe ho/Ca taà Co t ato/áuto izaç o ,à so à pe aà deà de ai à doà di eitoà à o t ataç o,à se à p ejuízoà das
sa ç esàp e istasà esteàEdital.à

. . .àálte a a e teà à o o aç oàpa aà o pa e e àpe a teàoà g oàouàe dadeàpa aàa
assi atu aà doà Te oà deà Co t ato,à aà ád i ist aç oà pode à e a i h -loà pa aà assi atu a,à edia te
o espo d iaà postalà o à a isoà deà e e i e toà áR à ouà eioà elet i o,à pa aà ueà sejaà assi adoà e
de ol idoà oàp azoàdeà à i o àdiasàúteis,àaà o ta àdaàdataàdeàseuà e e i e to.à

. . .àOà p azoà p e istoà oà su ite à a te io à pode à se à p o ogado,à po à igualà pe íodo,à po
soli itaç oàjus fi adaàdoàadjudi at ioàeàa eitaàpelaàád i ist aç o.

. .à Oà á eiteà daà Notaà deà E pe hoà ouà doà i st u e toà e ui ale te,à e i daà à e p esa
adjudi ada,ài pli aà oà e o he i e toàdeà ue:

. . .à efe idaà Notaà est à su s tui doà oà o t ato,à apli a do-seà à elaç oà deà eg iosà ali
esta ele idaàasàdisposiç esàdaàLeià ° . àdeà àeàdaàleià ºà . ,àdeà ;

. . .àaà o t atadaàseà i ulaà àsuaàp opostaàeà sàp e is esà o dasà oàeditalàeàseusàa exos;

. .àOà p azoà deà ig iaà daà o t ataç oà à deà à esesà p o og elà o fo eà p e is oà o
i st u e toà o t atualàeà oàte oàdeà efe ia.à

. .àP e ia e teà à o t ataç oàaàád i ist aç oà ealiza à o sultaàaoà“ICáFàpa aà ide fi a
possí elàsuspe s oàte po iaàdeàpa ipaç oàe àli itaç o,à oà itoàdoà g oàouàe dade,àp oi iç oàde
o t ata à o àoàPode àPú li o,à e à o oào o iasài pedi asài di etas,ào se adoàoàdispostoà oàa t.à ,
daàI st uç oàNo a aà ºà ,àdeà àdeàa ilàdeà ,àeà osàte osàdoàa t.à º,àIII,àdaàLeià ºà . ,àdeà àde
julhoàdeà ,à o sultaàp iaàaoàCáDIN.à

. .àNosà asosàe à ueàhou e à e essidadeàdeàassi atu aàdoà i st u e toàdeà o t ato,à eào
fo e edo à oàes e à i s itoà oà“ICáF,àesteàde e àp o ede àaoàseuà adast a e to,à se à us,àa tesàda
o t ataç o.

. .àNaàhip teseàdeài egula idadeàdoà egist oà oà“ICáF,àoà o t atadoàde e à egula iza àaàsua
situaç oàpe a teàoà adast oà oàp azoàdeàat à à i o àdiasàúteis,à so àpe aàdeàapli aç oàdasàpe alidades

https://sei.df.gov.br/sei/www.gov.br/compras
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p e istasà oàeditalàeàa exos.

. .àNaàassi atu aàdoà o t atoàouàdaàataàdeà egist oàdeàp eços,àse àexigidaàaà o p o aç o
dasà o diç esà deà ha ilitaç oà o sig adasà oà edital,à ueà de e oà se à a dasà peloà li ita teà du a teà a
ig iaàdoà o t atoàouàdaàataàdeà egist oàdeàp eços.

. .à Naà hip teseà deà oà e edo à daà li itaç oà oà o p o a à asà o diç esà deà ha ilitaç o
o sig adasà oàeditalàouàseà e usa àaàassi a àoà o t atoàouàaàataàdeà egist oàdeàp eços,àaàád i ist aç o,àse
p ejuízoàdaàapli aç oàdasà sa ç esàdasàde aisà o i aç esà legaisà a í eisàaàesseà li ita te,àpode à o o a
out oà li ita te,à espeitadaà aà o de à deà lassifi aç o,à pa a,à ap sà aà o p o aç oà dosà e uisitosà pa a
ha ilitaç o,àa alisadaàaàp opostaàeàe e tuaisàdo u e tosà o ple e ta esàe,à feitaàaà ego iaç o,àassi a ào
o t atoàouàaàataàdeà egist oàdeàp eços.

. .à áà e usaà e à assi a à oà o t atoà se à o oà jus fi ado,à de ida e teà a eitoà pela
ád i ist aç o,ài pli a à asà“a ç esà a í eisà àesp ie,à e à o oà aàapli aç oàdasàp es iç esài s ulpidas
oàa t.à °àdaàLeià . / .

. .àOà it ioàdeà e is o,à ua doà ou e ,àse àa ueleàes puladoàpeloàDe etoà . /
eàde aisà o asàpe e tes.

. .à Oà p ese teà Editalà fa à pa teà i teg a teà doà o t ato,à e à o oà seusà á exosà eà a
p opostaàap ese tadaàpelaàli ita teà e edo a.

. .àOà o t atoàpode àse àalte adoà aào o iaàdeà uais ue àfatosàes puladosà oàá t.à
daàLeià .ºà . / àeàsuasàalte aç es.

. .à Oà o t atoà pode à se à es i didoà o fo eà oà dispostoà oà a goà à o à os
desdo a e tosàdosàa gosà àeà ,àtodosàdaàLeià . / .

. .à Éà exp essa e teà p oi idoà oà usoà deà oà deà o aà i fa là aà p estaç oà dosà se iços
o jetoàdestaàli itaç o,à osàte osàdaàLeiàDist italà ºà . àdeà àdeà a çoàdeà .

à

. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

. .àOsà it iosàdeà e e i e toàeàa eitaç oàdoào jetoàeàdeàfis alizaç oàest oàp e istosà o
Te oàdeàRefe ia.

à

. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

. .à ásà o igaç esà daà Co t ata teà eà daà Co t atadaà s oà asà esta ele idasà oà Te oà de
Refe ia.

à

. DO PAGAMENTO

. .àásà eg asàa e aàdoàpaga e toà s oàasàesta ele idasà oàTe oàdeàRefe ia,àa exoàa
esteàEdital.

à

. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

. .àTodoàeà ual ue àpedidoàalte aç oàdoàCo t ato/NotaàdeàE pe hoào iu doàdesteàEdital
se àdi igidoà àauto idadeà espo s elàpo àsuaàe iss o,àaà ue à a e àoàdefe i e toàouà oàdoàpedido.

. .àQua doào o e àdis o d iaàouài e s oàdeà u e aç oàdeàite s,àpode àoà a àp egoei o
a ,àfaze àasà o eç esà ueàjulga à e ess iasàpa aàoàseuàap o eita e to,à oài te esseàdaàád i ist aç o.



25/11/2020 SEI/GDF - 51485034 - Edital de Licitação

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=59235691&infra_sistema… 23/24

. .à á s à li ita te s à e edo a s à fi a à o à o igada s à aà exe uta à oà o jetoà doà o t ato
o fo eàp e istoà oàTe oàdeàRefe ia.

. .àáàauto idadeà o pete teàpode ,àe à ual ue àfaseàdoàp o essoàli itat ioàdes lassifi a
aàp opostaàdaàli ita teà ueàfo àde la adaài id eaà aà eaàdaàád i ist aç oàPú li a.

. .à âà P esid iaà daà TCBà fi aà ese adoà oà di eitoà deà e oga à aà li itaç oà po à az esà de
i te esseà pú li o,à de o e teà deà fatoà supe e ie teà de ida e teà o p o ado,à eà oà de e à deà a ul -laà po
ilegalidade,à deà o ioà ouà po à p o o aç oà deà te ei os,à edia teà pa e e à es itoà eà de ida e te
fu da e tado,à osàte osàdoàa goà àdaàLeià .ºà . / àeàá t.à àdaàLeià ºà . / .

. .àáà o t atadaàfi aào igadaàaàa eita ,à asà es asà o diç esà o t atuais,àa s i osàou
sup ess esà ueàseàfize e à e ess ias,àat à %à i teàeà i oàpo à e to àdoà alo ài i ialà Leià .ºà . / ,
a t.à .

. .à Quais ue à t i utosà ouà e a gosà legaisà iados,à alte adosà ouà ex tos,à e à o oà a
supe e i iaà deà disposiç esà legais,à ua doà o o idasà ap sà aà dataà daà ap ese taç oà daà p oposta,à de
o p o adaà epe uss oà osà p eçosà o t atados,à i pli a oà aà e is oà destesà pa aà aisà ouà pa aà e os,
o fo eàoà asoà Leià .ºà . / / ,àa t.à .

. .à Éà edadaà aà su o t ataç o,à ess oà ouà t a sfe iaà pa ialà ouà totalà doà o jetoà deste
P eg o;

. .à Oà fo oà pa aà di i i à uest esà ela asà aoà p ese teà editalà se à oà deà B asíliaà –à DF,à o
ex lus oàdeà ual ue àout o,àpo à aisàp i ilegiadoà ueàseja.

. .àOsà asosào issosàeàde aisàdú idasàsus itadasàse oàdi i idasàpelo a àP egoei o a ,à o
e de eçoà e io adoà oà p e ulo,à ouà at a sà doà telefo eà -à - ,à ouà po à e- ail:
li ita ao@t .df.go . .

. .à Ha e doà i egula idadesà esteà i st u e to,à e t eà e à o tatoà o à aà Ou ido iaà de
Co ateà àCo upç o,à oàtelefo eà - - à De etoà ºà . ,àdeà àdeàdeze oàdeà .

. .àNosàte osàdaàLeiàDist italà ºà . ,àdeà àdeàja ei oàdeà ,à àest ita e teàp oi ido
oàusoàouà e p egoàdeà o teúdoàdis i i at io,à ela oà sà hip tesesà p e istasà oà a t.à ºà doà e io ado
diplo aàlegal,àpode doàsuaàu lizaç oàe seja àaà es is oàdoà o t atoàeàapli aç oàdeà ulta,àse àp ejuízoàde
out asàsa ç esà a í eis.

. .à Oà esultadoà deà julga e toà doà e ta eà se à pu li adoà oà Di ioà Ofi ialà doà Dist ito
Fede al,àeà oàDi ioàOfi ialàdaàU i oà ua doàseàt ata à e u sosàdeà epasseàdaàU i o.

à

. ANEXOS

. .àI teg a àoàp ese teài st u e toà o o at ioàosàsegui tesàa exos:

á exoàIà-àTe oàdeàRefe iaà

á exoàIIà-àModeloàdeàP oposta

á exoàIIIà-àMi utaàdeàCo t ato

á exoàIVà-àMi utaàdaàátaàdeàRegist oàdeàp eços

 

CHANCERLEY DE MELO SANTANA
Di eto àP eside te

Do u e toàassi adoàelet o i a e teàpo àCha erley de Melo Sa ta a - Matr. . -X,
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Preside te da So iedade de Tra sportes Cole os de Brasília,àe à / / ,à sà : ,
o fo eàa t.à ºàdoàDe etoà °à . ,àdeà àdeàsete oàdeà ,àpu li adoà oàDi ioàOfi ial
doàDist itoàFede alà ºà ,à ui ta-fei a,à àdeàsete oàdeà .

áàaute idadeàdoàdo u e toàpodeàse à o fe idaà oàsite:
h p://sei.df.go . /sei/ o t olado _exte o.php?
a ao=do u e to_ o fe i &id_o gao_a esso_exte o= à
e ifi ado =à à digoàCRC=àA D C.

"B asíliaà-àPat i ioàCultu alàdaàHu a idade"

“GONàQUáDRáà àLOTEàÚNICOàBLOCOàáà-àBai oàá“áàNORTEà-àCEPà - à-àDF

- / - Do .à“EI/GDFà
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERALà
“OCIEDáDEàDEàTRáN“PORTE“àCOLETIVO“àDEàBRá“ÍLIáà

Di eto iaàT i a

Te oàdeàRefe iaà-àTCB/PRE“/DT à

àààTer o de Refer cia

 

.àDoàO jeto:

. à á uisiç oà deà a sà pa aà passagei osà usto izadasà pa aà usoà oà t a spo teà deà PCDà –à Pessoasà o
Defi i iaà –à doà poà oto a,à o deà se oà t a spo tadasà e à adei asà deà odas,à o fo eà oà p og a aà DF
á essí elà destaà TCBà –à “o iedadeà deà T a spo tesà Cole osà deà B asília,à Vi e-Go e ado iaà eà “e eta iaà de
EstadoàdaàPessoaà o àDefi i ia.

. àáà odalidadeàdeàa uisiç oàse àdoà poàátaàdeàRegist oàdeàP eçosàpa aàu àtotalàdeàat à à i ue ta
eí ulos.

à

.àDasàEspe ifi aç esàT i as:

. àTipo/Modelo:àVeí ulosà poàVANàpa aàpassagei os,à a o e iaàe àaço,à o àosà id osàlate aisào igi aisàde
f i aà oà se oà a eitosà eí ulosà doà poà fu g oà o à ja elasà adaptadas ,à e à o à s lidaà BRáNCá,à ze o
uil et o,à odifi ados,àdataàdeàfa i aç o/ odeloàigualàouàposte io à àassi atu aàdoà o t ato,à o àa esso

aoà ha it uloà po à po taà dia tei aà o à t a a e toà eà aoà o pa e toà t asei oà doà eí uloà ueà pe ita
ate de à aà o figu aç oà daà usto izaç oà so à aà espo sa ilidadeà daà fo e edo a,à e es e toà i te oà do
sal oà deà passagei osà e à áB“à late aisà eà teto ,à oà pisoà e es doà e à i íli oà a de apa teà de e doà se
ap ese tadoàlaudoàdeà oefi ie teàest oàdeàat ito ,à e fi adosàpelaàfo e edo aàdeàa o doà o àaàPo ta ia
ºà / -INMETROàeàResoluç esà ige tesàdoàCONTRáN,àpa aàusoà oàt a spo teàde:

. . àPassagei osàPCDs:à à dois àpassagei osà o àdifi uldadesà oto asà ueàseàu lize àdeà adei aàdeà odas,
e à eaà ese adaàpa aàoàaloja e toàdeà à duas à adei asàdeà odas,à o à eaà í i aàpa aà adaà adei aàde
odaà deà . à à xà à ,à o à oà í i oà à à e t eà elas,à deà a o doà o à aà o aà áBNT/NBR
. / . ,à siste aàdeàfixaç oàpa aà adaà adei aàdeà odasà ealizadoàpo à eioàdeà à uat o à et ato es

fixadosàe àt ilhosà oàassoalhoàdoà eí ulo,ài lusoàosà i tosàdeàt sàpo tosàpa aà adaà adei a te,àa o odados
e àposiç oàdi e io adaàpa aào de àdeà a ha,à o àpega- oà aà o àa a elaàpa aà adaà adei a teàfixado
aàlate alàes ue daàdoà eí ulo,

. . àPassagei osàa o pa ha tes:à í i oàdeà à i o àpassagei osàa o pa ha tesàe à a osài di iduais
oàsal oàdeàpassagei osàeà à dois àa o pa ha tesà aà a i e,àse doàosà a osà o à oà í i oà à àde

la gu aà eà o igi aisà deà f i aà oà o pa e toà dia tei o,à à ouà à a osà aà late alà di eitaà doà sal oà de
passagei osà o àdes a sa- açoàes a ote el,à i tosàdeàsegu a çaàdeàt sàpo tosàpa aàtodosàosàpassagei os
ouàape asàa do i aisàpa aàosàpassagei osàdaàúl aàfilei aàeàespaça e toàdeàpeloà e osà à àe t eàas
filei asàdosà a os.
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. àDi e s esà si as:àdist iaàe t e-eixosà í i aàdeà . à ,àaltu aà xi aàdoà eí uloàdeà . à ,
o pa e toàdeà a gaà ha it ulo à o àla gu aà í i aài te aàdeà . à ,à o p i e toàdeà . à ,
altu aài te aà í i aàdeà . à àeàPBTà í i oàdeà . àkg.

. àMoto :à o idoà à leoàdiesel,à o àpot iaàigualàouàsupe io àaà àCVà , àkW ,àto ueàigualàouàsupe io
aà à kgfà àN ào ede e doàasà o asàdoàPROCONVEàe à igo .

. àCaixaàdeàMa has:à o à oà í i oà à a hasà àf e teàeà àaà .

. à“iste aàel t i o:à à olts,à ate iaà o à oà í i oà àáhàeàalte ado à o à oà í i oà àá.

. àDi eç o:àassis da.

. àF eios:àaàdis oà asà uat oà odas,à o àsiste aàa t a a e toài teg alàdasà odasà áB“à o àge e ia e to
elet i o .

. àTa ueàdeàCo us el:à apa idadeà í i aàdeà àlit os.

. àRodas:àdeàaçoàouàligaàle eàeàa oà .

. à á ess iosà eà e uipa e tos:à á à o di io adoà o igi alà deà f i aà i teg adoà f io/ ue teà eà o à fu ç o
dese aça teà doà pa a- isaà eà oà sal oà deà passagei os,à o à dist i uiç oà at a sà deà dutoà e t alà oà teto,
de e doàse àap ese tadoà elat ioàdeàe saioàdeà o fo toàt i oàdoà eí ulo,àespelhosà et o iso esàexte os
o à o a doài te o,àta g afo,à a oàdoà oto istaài di idual,à apasà e o í eisàpa aàtodosàosà a osàe
te idoàa so e teà aà o àp eta,à to adasàdeà àV,àsupo teàpa aà elula àouàta leteàaàse àdefi idoà oàatoàda
o t ataç o,à ta paà deà a aste i e toà deà o us elà i iol elà o à i di aç oà doà poà deà o us el
u lizado,à ilu i aç oà i te aà daà a i eà o à opç oà deà o t oleà i depe de teà aà lu i iaà deà odoà a
i pedi à ouàpe i à oà a e di e toà auto oà ua doàdaà a e tu aàdasàpo tas,à p oteto àdoà oto / te
fixadoà aà pa teà i fe io ,à ueà oà auseà i te fe iaà oà siste aà deà a so ç oà deà i pa tosà doà o ju to
oto /t a s iss o,àde aisàe uipa e tosào igat iosàexigidosàpeloàCONTRáNàeàe à o fo idadeà o ào

PROCONVE.

. àCusto izaç o

. . àRa paàele at iaàdeà adei aàdeà odas:àele ado àpa aà adei asàdeà odasàpa aài stalaç oà aàpo taàlate al
deà eí ulosàdaà atego iaàM à a sàdeàpassagei os ,à apa idadeàdeàele aç oàdeàpeloà e osà àkg,à a pa
o à la gu aà í i aà deà à à eà o p i e toà í i oà deà à ,à altu aà deà ele aç oà doà soloà deà o
í i oà à ,à o àa io a e toàelet o-hid uli o,àte s oàdeàali e taç oàdeà à oltsàeà o e teà xi a

deà à a pe es,à à pist esà deà ele aç o,à o aà hid uli aà deà peloà e osà à a ,à siste aà deà o t ole
auto oà po à eioà deà ot es,à siste aà deà segu a çaà ueà i peçaà oà fe ha e toà o à usu ioà so eà a
platafo aàeàa io a e toà i olu t io,à a tepa osàdaà a paà o à fe ha e toàauto o,à o aà a ual
pa aà a io a e toà e à asoà deà pa eà el t i a,à est utu aà doà e uipa e toà e à açoà o à e es e toà po
pi tu aàelet ost aà aà o àp eta.
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. . àádesi aç o:àOsà eí ulosàde e oà e e e àadesi aç oàpo àtodaàpa teà isí elàexte a e teàdaà a o e ia
e elopa e to à po à pelí ulaà auto-adesi aà “ ot h alà BR à asà o esà azulà ,à p etoà ,à a a eloà à e
a a,àlogo a aàofi ialàdaàTCB,àsegu doàoàp ojetoà o i doàap oxi ada e teà %à sete taàpo à e to àda
eaà totalà daà late al.à Oà li ita teà de e à soli ita à aà o a zaç oà doà pad oà deà pi tu aà à TCBà oà atoà de

assi atu aàdoà o t ato.

. àDisposiç esàfi ais:

. . à ássist iaà t i a:à Osà fo e edo esà de e à ga a à aà assist iaà t i aà auto izadaà eí uloà e
t a sfo aç o àdu a teàtodoàoàpe íodoàdeàga a a.

. . à Ga a a:à osà e uipa e tosà de e oà o ta à o à ga a aà í i aà deà à u à a oà eà ueà a
t a sfo aç oà à de ida e teà ho ologadaà pelaà E ge ha iaà daà Mo tado a,à oà alte a doà aà ga a aà do
eí uloàsoli itadaà oàdes i o.

. . àRe is o:àtodosàosà ustosàdaàp i ei aà e is oàp og a adaàp e istaà oà a ualàt i oàdoàfa i a teàs o
aà a goàdoàfo e edo à i lusi eà ua toàaàpeçasàeà ate iaisàdeàdesgasteà o oà leo,àfilt os,àa is,àet . ,ào de
de e à se à ele adoà o t atoà su i toà o à asà o diç esà deà u p i e toà daà ga a aà eà daà ealizaç oà da
e is o.

. . àMa uais:àosàe uipa e tosàde e oàesta àa o pa hadosà oàatoàdeàe t egaàdosà a uaisàeàCáTãLOGO
DEàPEÇá“à“OBRE““áLENTE“à e àpapel,àCD-ROM,àouàa essoà iaài te etàpe a e teàaoà at logoàdeàpeçasàdo
e uipa e toà ueàpossi iliteàaà o sultaàeàespe ifi aç oàdeàpeçasàso essale tes .

. . à IPVá,à DPVáT,à Li e ia e toà eà E pla a e to:à oà fo e edo à de e à efetua à oà paga e toà doà IPVá
I postoàso eàVeí ulosàáuto oto es ,àasàtaxasàdeàli e ia e to,àe pla a e toàeàDPVáT,à o àaàe iss oàdo
Ce fi adoàdeàP op iedadeàdoàVeí uloàe à o eàdaàTCB.

. . àOsàfo e edo esàest oào igadosàaà i ist a à u soàdeàe t egaàt i aàdoà eí uloàeàdaà a paàele at ia
o à oà í i oà à uat o àho asàdeàdu aç oàeà o àe iss oàdeà e fi adoàpa aàosàpa ipa tes.

à

.àDaàJus fi a a:

. àáàTCBàest àe à o so iaà o àoàate di e toàdife e iadoà ueà àfeitoà uelasàpessoasàpo tado asàde
e essidadesàespe iaisàpa aàsuaàlo o oç oàeà ueàte à uitasàdifi uldadesàdeà o ilidadeà oàseuàdiaàaàdia.

. àDia teàdessaà ealidade,àoàp og a aàDFàá essí elàp o e àt a spo teàso ialàdeà ualidadeàpa aà sàpessoas
o àdefi i iaà oto aàpa aà suasàa idadesà ueàe ol a à t a spo teàdeà asaàpa aàosà lo aisàp e ia e te
age dadosàeà i e- e sa.

. àPa aà o e za àesseàt a spo teàest oàse doàad ui idasà a sà o àa essi ilidadeà ueàp o e oàasàpessoas
o àt a spo teàsegu o,à pidoàeàefi ie te.

à

.àDaàGa a aàeàássist iaàT i a

. àOsà fo e edo esàde e àga a àaàassist iaà t i aàauto izadaàdu a teà todoàoàpe íodoàdeàga a aàe
ueàasàadaptaç esàaàse e à ealizadasà oà o p o ete àasà a a te ís asào igi aisàdosà eí ulosà ueàse o

e t egues,à a te doàaàga a aàdeàf i aài alte adaàdaàMo tado a.

. àOàe uipa e toàde e à o ta à o àga a aà í i aàdeà à u àa oàeà à dez àa osàpa aàfo e i e toàde
peçasàso essale tes.

. àTodosàosà ustosàdaàp i ei aà e is oàp og a adaàp e istasà oà a ualàt i oàdoàfa i a teàs oàaà a goàdo
fo e edo ,ài lusi eà ua toàaàpeçasàdeàdesgasteà taisà o oàfilt o,àa is,à leoàlu ifi a te,àet . ,ào deàde e
se à ele adoà o t atoàsu i toà o àasà o diç esàdeà u p i e toàdaàga a aàeàdaà ealizaç oàdasà e is es.

. à Osà e uipa e tosà de e oà esta à a o pa hadosà oà atoà deà e t egaà dosà a uaisà eà doà CáTãLOGOà DE
PEÇá“à“OBRE““áLENTE“à e àpapel,à CD-ROMàouàa essoà iaà i te etàpe a e teàaoà at logoàdeàpeçasàdo
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e uipa e toà ueàpossi iliteàaà o sultaàeàespe ifi aç oàdeàpeçasàso essale tes .

. àOsàfo e edo esàest oào igadosàaà i ist a à u soàdeàe t egaàt i aàdoà eí uloàeàdaà a paàele at iaàde
o à oà í i oà à uat o àho asàdeàdu aç oàeà o àe iss oàdeà e fi adoàpa aàosàpa ipa tes.

à

.àDaàVisto ia

. àásàp opo e tesài te essadasàpode oà e ifi a àosàlo aisàeà o diç esàdeàope aç oàdosàe uipa e tos,àde
fo aà aà su sidia à aà ela o aç oà deà p oposta,à aà fi à deà to a à o he i e toà dasà pe ulia idadesà existe tes,
e à o oà seà ie fi a à deà todosà osà detalhesà e ess iosà aoà ple oà fu io a e to/u lizaç oà dos

e uipa e tos.

à

.àDaàáp ese taç oàdeàP ot po/á ost a

. àáàCo t atadaàde e àap ese ta àp ot poàdoàe uipa e toàaàse àfo e idoàpa aàa aliaç oàdaàCo iss o
deàRe e i e toà o àpeloà e osà à ui ze àdiasàa tesàdaàe t egaàdefi i aàpa aà ueàestaàe itaàpa e e
t i oà so eà oà ofe e ido,à se doà asà despesasà deà deslo a e toà daà o iss oà ouà doà e uipa e toà po à sua
o ta.

à

.àDoàC o og a aàeàdoàLo alàdeàE t ega

. àOàp azoà xi oàdeàe t egaà àdeà à e toàeà i te àdias,à o tadosàdoàp i ei oàdiaàú là àdataàdaàe t ega
doàe pe ho.

. àOsàe uipa e tosàse oàe t eguesà aàTCBà–à“GONàQuad aà àLoteàú i oàBlo oàáà–àásaàNo teà–àB asília
DF à oo de adasà ° ’ , “,à ° ’ , O;à GR+P à B asília,à DF ,à o à osà ta uesà deà o us el
heios,à a o pa hadosà dasà Notasà Fis aisà e à duasà ias,à e à o oà dasà Ce d esà Nega asà deà D itos,
a uaisà eà de aisà e uipa e tosà exigidosà o deà se oà e e idosà eà o fe idosà e,à ap sà aà ap o aç o,à se o

e i dasàasà e fi aç esàdeàe t ega.

. àNoà asoàdoàfo e edo à o lui à ueà oà o segui àe t ega à oàp azoàp e isto,àesteàde e àfo aliza ,
te pes a e te,à pedidoà deà p o ogaç oà deà p azoà deà e t ega,à ueà se à i st uídoà peloà P eside teà da
Co iss oàdeàRe e i e toàeàap e iadoàpeloàDi eto -P eside te,àso àaàpe aàdeà ultaàpo àdes u p i e toàdo
p azoàdeàe t ega.

à

.àDoàRe e i e to,àdosàC it iosàdeàá eitaç oàeàdoàPaga e to

. àOsà e sàse oà e e idos:

. . àP o iso ia e te,àaàpa àdaàe t ega,àpa aàefeitoàdeà e ifi aç oàdaà o fo idadeà o àasàespe ifi aç es
o sta tesàdoàEditalàeàdaàp oposta.

. . àDefi i a e te,àap sàaà e ifi aç oàdaà o fo idadeà o àasàespe ifi aç esà o sta tesàdoàEditalàeàda
p oposta,àeàsuaà o se ue teàa eitaç o,à ueàseàda àat à à sete àdiasàdoà e e i e toàp o is io.

. . àNoà asoàdeà ep o aç oàdoào jeto,àaàsu s tuiç oàde e ào o e à oàp azoà xi oàdeà à ui ze àdias.

. àPo àfaltaàdeàp e is oàexplí itaà aàLeià ºà . / ,àoàpaga e toàda -se- à aàfo aàdoàa t.à ,àXIV,à a
daà Leià . / ,à pode doà o o e à e à at à à dez à dias,à o tadosà daà dataà deà e iss oà doà átestadoà de
Re e i e toàDefi i oàdosàe uipa e tosàpeloàP eside teàdaàCo iss oàdeàRe e i e to.

. àPa aàli uidaç o,àaàfatu aàse àap ese tadaàde ida e teàa o pa hadaàdasà e d esàdeà egula idadeà o
FGT“,àt a alhistas,àIN““àeà“EFP/DF.
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. àE à asoàdeài exe uç oàtotalàouàpa ialàdaàe t egaàdosàe uipa e tos,àouà ual ue àout aài adi pl ia,ào
fo e edo à esta à sujeito,à se à p ejuízoà daà espo sa ilidadeà i ilà eà i i al,à ga a daà p iaà defesa,à s
pe alidadesàp e istasà oà a t.à à daà Leià º.à . / ,à eàdeà o fo idadeà o àa goà àdoàDe etoà º

. / .

. àNoà asoàdeà ultaàp e istaà oàa t.à àdaàLeiàdeà eg ia,ào se a -se- oàosàpe e tuais,à o sta tesà o
a goà àdoàDe etoà ºà . / .

. àNoà asoàdeà o testaç esàjudi iais,àoàfo oàeleitoà àoàdoàDist itoàFede al,à“e ç oàdeàB asília.

à

.àDaàQualifi aç oàT i a

. àáp ese ta àátestadoàdeàCapa idadeàT i aàexpedidoàpo àpessoaàju ídi aàdeàdi eitoàpú li oàouàp i ado,
o àassi atu aàide fi adaàso eà a i oàouàout oà eioàid eoà ueàide fi ueàoàassi a te,à o p o a do
ueàaàli ita teàfo e euà o à ualidadeàeàpo tualidadeàoà poàdeàe uipa e toàaàse àad ui ido.

à

.àDaàEs a aàdeàCusto

. àOà alo àdaàa uisiç oàse àes adoàpelaàDáF/GEáFI/“EPáCà–à o fo eàosàp o edi e tosàdaàDECI“ÃOàNº
àdeà à deàOutu oàdeà à eàDECI“ÃOàNºà à deà à deà “ete oàdeà à doà TCDFà –à T i u alà de

Co tasàdoàDist itoàFede al.

. àáà alidadeàdasàp opostasàdeàp eçosàde e àte àp azoà í i oàdeà à o e ta àdias.

à

.àDoàC it ioàdeàJulga e to

. à Noà julga e toà dasà p opostasà se à o side adaà e edo aà a uelaà ueà ofe ta à oà e o à p eçoà do
ite à o jetoà destaà li itaç o,à espeitadasà asà dis ep iasà e à elaç oà aoà alo à es adoà ua toà à sua
exe ui ilidade.

à

.àDoàá o pa ha e toàeàdaàFis alizaç o

. à Oà a o pa ha e toà eà aà fis alizaç oà daà o t ataç oà se à exe idaà po à u aà Co iss oà o eadaà pelo
Di eto -P eside teà ep ese ta teàdaàád i ist aç o,à aoà ualà o pe àdi i i à asàdú idasà ueà su gi e à o
u soàdaàexe uç oàdoà o t ato,àeàdeàtudoàda à i ia.

à

.àDasàO igaç esàdoàFo e edo àCo t atado:

. àFo e e àde t oàdosàp azosàeàdasà o diç esàp e istosàoào jetoàli itado.

. àMa te ,àdu a teàoàpe íodoàdeàe t egaàeàdeàga a a,àasà es asà o diç esàfis aisàeàt i asàdaàli itaç o.

. àáp ese ta àCo t atoàdeà o ess oàdaà f i aàauto iza doàaà e e daàdaà a aàofe tadaà o oà eí ulo
ze oà uil et o,à o fo eàdispostoà oà§à ºàdaàLeiàFede alà . / àeà oàsu o t ata àout aàe p esaàpa a
oàfo e i e to.

. àE t ega àoàe uipa e toàdeàa o doà o àasàespe ifi aç esàt i asàeà o diç esàdaàp opostaà e edo a
doàp o essoàli itat io.

. à“u s tui ,àse à ual ue à usto,àe uipa e toàe t egueàe àdesa o doà o àoàEditalàouà o àaàp oposta
doàp o essoàli itat io,à es oàdepoisàdeà e e idos,à oà es oàp azoàdoàfo e i e toà o tadoàaàpa àda
o fi aç oàfo alàdoàp o le a.

. àOfe e e à e o àp eçoà ueàate daàasàespe ifi aç esàt i asàdoàe uipa e to.
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. àE t ega ,à oàatoàdeàe t egaàdosàe uipa e tosàosà a uaisàeàoà at logoàdeàpeçasàatualizadoà aà lí gua
po tuguesaàdoàB asilàe àCD,àfo atoàelet i o,à si oàouàai daà ha eàdeàa esso,à oà asoàdeàa essoà iaà e ,
pa aà o sultaàdeà ú e osàdeà efe iaàdasàpeças.

. àRespo sa iliza -seàpelosà í iosàeàda osàde o e tesàdoàp oduto,àdeàa o doà o àosàa gosà ,à ,à àe
,à doà C digoà deà Defesaà doà Co su ido à Leià ºà . ,à deà à deà sete oà deà à e,à aà it ioà da

ád i ist aç o,àsu s tui ,à epa a ,à o igi ,à e o e ,àouà e o st ui ,à sàsuasàexpe sas,à oàp azoà xi oàdeà
t i ta àdiasàoàp odutoà o àa a iasàouàdefeitos.

. à Co p o a à aà p opostaà deà p eços,à po à eioà deà folderà ouà do u e toà ofi ialà doà FáBRICáNTE,à as
espe ifi aç esàt i asàexigidasà oàEdital.

. à Respo sa iliza -seà pelasà despesasà dosà t i utos,à e a gosà t a alhistas,à p e ide i ios,à fis ais,
o e iais,à taxas,à f etes,à segu os,àdeslo a e toàdeàpessoal,àp estaç oàdeàga a aàeà uais ue àout asà ue
i ida àouà e ha àaài idi à aàexe uç oàdoà o t ato.

. àOàp i ei oà egist oàde e àesta àe à o eàdaàTCB,àse doàfo e idoàpo à o essio iaàouà o tado a,
o fo eàá t.à àeà ,àdoàC digoàdeàt sitoàB asilei oà Leiàfede alà ºà . àdeà à“età àeào ede e do
aà Leià ºà . ,à deà à deà o e oà deà à Leià Fe a i à eà efetua à oà paga e toà doà IPVáà I postoà so e
Veí ulosàáuto oto es ,àasàtaxasàdeàli e ia e to,àe pla a e toàeàDPVáT,à o àaàe iss oàdoàCe fi adoàde
P op iedadeàdoàVeí uloàe à o eàdaàTCB.

. àFo e e àosàe uipa e tosà o àosàta uesàdeà o us eisà heios.

à

.àDasàO igaç esàdoàCo t ata te:

. àEfetua àoà e e i e toàdosàe uipa e tos,àatesta doàaàade uaç oà sàespe ifi aç esà o sta tesàdoàEdital
eàdaàp opostaàdeàp eçosà e edo aàdaàLi itaç o.

. à No fi a à oà fo e edo à deà ual ue à i egula idadeà e o t adaà oà fo e i e to,à zela doà pelo
sa ea e toàdoàp o le a.

. àE a i ha àoàpaga e toàdaàfatu aàdeàa o doà o àasà o asàdeàexe uç oào ça e t iasàeàfi a ei as
ap sàoàatestoàdaàCo iss oàdeàRe e i e to.

à

.àDasàPe alidadesàeà“a ç esàád i ist a as

. àásàsa ç esàad i ist a asàeàpe alidadesàesta oàdeàa o doà o àaà“eç oàIIIàdasàLeisàFede aisà °à . ,
deà àdeàju hoàdeà ,àeà ºà . / .

à

.àDasàDisposiç esàFi ais:

. àHa e doà i egula idadeà esteà i st u e toà o tateàaàOu ido iaàdeàCo ateà àCo upç o,à oà telefo e
- à De etoà ºà . ,àdeà àdeàdeze oàdeà .

à

E g.ºàMe i oàVíto àC sa àBa staàá ei o

DIRETORIáàTÉCNICá

TCB

Do u e toàassi adoàelet o i a e teàpo àVITOR CÉSAR BATISTA AVEIRO - Matr. 00 0 - ,
Diretor a  T c ico a ,àe à / / ,à sà : ,à o fo eàa t.à ºàdoàDe etoà °à . ,àdeà
deàsete oàdeà ,àpu li adoà oàDi ioàOfi ialàdoàDist itoàFede alà ºà ,à ui ta-fei a,à àde
sete oàdeà .
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áàaute idadeàdoàdo u e toàpodeàse à o fe idaà oàsite:
h p://sei.df.go . /sei/ o t olado _exte o.php?
a ao=do u e to_ o fe i &id_o gao_a esso_exte o= à
e ifi ado =à 0 à digoàCRC=à DE DB.

"B asíliaà-àPat i ioàCultu alàdaàHu a idade"

“GONàQuad aà àLoteàÙ i oàBlo oàáà-àBai oà“eto esàCo ple e ta esà-àCEPà - à-àDF

à - à
à

- / - Do .à“EI/GDFà



ANEXO II 

 

 

MODELO DE PROPOSTA 
 

 
 Senhor (a) Pregoeiro (a), a empresa ____________________________________, inscrita 
sob o CNPJ n° 00.000.000/0000-00, sediada a ________________________________________, 
vem apresentar proposta de preço conforme quantidade e condições presentes no Edital do 
pregão eletrônico nº 17/2020 e seus anexos.  

O objeto da proposta, bem como, quantidade e valor estão descritos na tabela a seguir. 
 

Item Descrição Quantidade Valor Unitário  Valor Total  

1       

  
TOTAL  

    
 
 Valor Total da Proposta R$ 0.000,00 (Valor por extenso) 
   

Declaramos que a presente proposta está em conformidade com todos os preceitos legais 
e regulamentares em vigor.  

Declaramos que a validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a partir da data de sua 
entrega.  

Declaramos expressamente que, o preço acima ofertado, está de acordo com os valores 
apresentados na planilha de composição de custos.  

Declaramos que concordamos com as cláusulas dispostas no Edital, Termo de 
Referência e demais anexos, referentes a presente contratação.  

Declaramos que a execução dos serviços seguirá o disposto no Termo de Referência 
anexo ao Edital.  

Informamos que o preposto da empresa junto ao licitante é o Sr (a), CPF n° 000.000.000-
00, representante legal da empresa, cujo telefone é (DDD) 0000-0000, e e-mail: ___________.  

Dados Bancários: banco _________, agência ______, conta corrente _____________.  
  
 
Atenciosamente 
 
Cidade – UF, __ de ________ de 2020 
 
 
 
 
 
 
Carimbo da empresa com CNPJ e assinatura do representante legal  
RG nº ______________ 
 



 

 

automotores, que entre si celebram de um lado, a 
BRASÍLIA LTDA 
CNPJ n.º 00.037.127/0001
“A”, nesta Cidade de Brasília 
CHANCERLEY DE MELO SANTANA
graduado em Gestão Pública , portador da Carteira de Identidade nº. 1.302.043 SSP/DF e do CPF nº. 
610.476.781
Financeiro JORGE MAURÍCIO RODRIGU
Silva e Olga Rodrigues da Silva, portador do RG: 375.623 SSP/DF e do CPF: 465.934.977
residente e domiciliado nesta Capital Federal
CONTRATANTE/COMPRADORA
___ e Municipal
pelo(a) 
____, 
tendo em vista o que consta no Processo nº: 
____, 
resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e as condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA 

1.1.
necessidades da 
de Referência e no Edital e seus Anexos

    

MINUTA 

Pelo presente instrumento de Termo de contrato de compra e venda de veículos 
automotores, que entre si celebram de um lado, a 
BRASÍLIA LTDA 
CNPJ n.º 00.037.127/0001
“A”, nesta Cidade de Brasília 
CHANCERLEY DE MELO SANTANA
graduado em Gestão Pública , portador da Carteira de Identidade nº. 1.302.043 SSP/DF e do CPF nº. 
610.476.781-87, residente e domiciliado nesta Capital Federal e seu
Financeiro JORGE MAURÍCIO RODRIGU
Silva e Olga Rodrigues da Silva, portador do RG: 375.623 SSP/DF e do CPF: 465.934.977
residente e domiciliado nesta Capital Federal
CONTRATANTE/COMPRADORA

e Municipal____
pelo(a) Sr(a). ____

, ____, _____
tendo em vista o que consta no Processo nº: 

, com fundamento na Lei nº 8.666, de
resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e as condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA 

1.1. O contrato tem como objeto a aquisição de Veículos Automotores, visando atender às
necessidades da 
de Referência e no Edital e seus Anexos

1.1.1. Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital do 

SOCIEDADE DE TRANSPORTES 
COLETIVO

ASSESSORIA JURÍDICA 

 

MINUTA 

Pelo presente instrumento de Termo de contrato de compra e venda de veículos 
automotores, que entre si celebram de um lado, a 
BRASÍLIA LTDA – TCB, Empresa Pública de direito privado, criada pela Lei 4.545/64, inscrit
CNPJ n.º 00.037.127/0001-85, com sede no Setor de Garagem Oficiais Norte (SGON) Quadra 06 Bloco 
“A”, nesta Cidade de Brasília 
CHANCERLEY DE MELO SANTANA
graduado em Gestão Pública , portador da Carteira de Identidade nº. 1.302.043 SSP/DF e do CPF nº. 

87, residente e domiciliado nesta Capital Federal e seu
Financeiro JORGE MAURÍCIO RODRIGU
Silva e Olga Rodrigues da Silva, portador do RG: 375.623 SSP/DF e do CPF: 465.934.977
residente e domiciliado nesta Capital Federal
CONTRATANTE/COMPRADORA

____, com sede na
____, brasileiro

_____, ____ ____
tendo em vista o que consta no Processo nº: 

com fundamento na Lei nº 8.666, de
resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e as condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O contrato tem como objeto a aquisição de Veículos Automotores, visando atender às
necessidades da CONTRATANTE
de Referência e no Edital e seus Anexos

Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital do 

SOCIEDADE DE TRANSPORTES 
COLETIVOS DE BRASÍLIA

ASSESSORIA JURÍDICA 

MINUTA CONTRATO 

Pelo presente instrumento de Termo de contrato de compra e venda de veículos 
automotores, que entre si celebram de um lado, a 

, Empresa Pública de direito privado, criada pela Lei 4.545/64, inscrit
85, com sede no Setor de Garagem Oficiais Norte (SGON) Quadra 06 Bloco 

“A”, nesta Cidade de Brasília – Distrito Federal, neste ato representada por seu, 
CHANCERLEY DE MELO SANTANA, brasileiro, casado, gradua
graduado em Gestão Pública , portador da Carteira de Identidade nº. 1.302.043 SSP/DF e do CPF nº. 

87, residente e domiciliado nesta Capital Federal e seu
Financeiro JORGE MAURÍCIO RODRIGU
Silva e Olga Rodrigues da Silva, portador do RG: 375.623 SSP/DF e do CPF: 465.934.977
residente e domiciliado nesta Capital Federal
CONTRATANTE/COMPRADORA e do outro lado 

, com sede na ___, nº.
o, ___, ____

____, doravante simplesmente denominado, 
tendo em vista o que consta no Processo nº: 

com fundamento na Lei nº 8.666, de
resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e as condições seguintes:

DO OBJETO 

O contrato tem como objeto a aquisição de Veículos Automotores, visando atender às
CONTRATANTE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos 

de Referência e no Edital e seus Anexos

Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital do 

SOCIEDADE DE TRANSPORTES 
DE BRASÍLIA

 
 
 

ASSESSORIA JURÍDICA 

CONTRATO 
 

 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 
AUTOMOTORES QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE 
BRASÍLIA 

 

 

 

Pelo presente instrumento de Termo de contrato de compra e venda de veículos 
automotores, que entre si celebram de um lado, a SOCIEDADE DE TRANPORTES COLETIVOS DE 

, Empresa Pública de direito privado, criada pela Lei 4.545/64, inscrit
85, com sede no Setor de Garagem Oficiais Norte (SGON) Quadra 06 Bloco 

Distrito Federal, neste ato representada por seu, 
, brasileiro, casado, gradua

graduado em Gestão Pública , portador da Carteira de Identidade nº. 1.302.043 SSP/DF e do CPF nº. 
87, residente e domiciliado nesta Capital Federal e seu

Financeiro JORGE MAURÍCIO RODRIGUES DA SILVA
Silva e Olga Rodrigues da Silva, portador do RG: 375.623 SSP/DF e do CPF: 465.934.977
residente e domiciliado nesta Capital Federal

e do outro lado ______
, nº. ___ – ___

____, portador do RG nº
doravante simplesmente denominado, 

tendo em vista o que consta no Processo nº: 00095-_____
com fundamento na Lei nº 8.666, de 1993, Lei 13.303/1

resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e as condições seguintes:

 

O contrato tem como objeto a aquisição de Veículos Automotores, visando atender às
, conforme especificações e quantitativos estabelecidos 

de Referência e no Edital e seus Anexos. 

Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital do 

SOCIEDADE DE TRANSPORTES 
DE BRASÍLIA LTDA. 

ASSESSORIA JURÍDICA – ASJUR/TCB

SGON, Quadra 06,  Lote Único,  Bloco “A”

CONTRATO 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 
AUTOMOTORES QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE 
BRASÍLIA – TCB E 

Pelo presente instrumento de Termo de contrato de compra e venda de veículos 
SOCIEDADE DE TRANPORTES COLETIVOS DE 

, Empresa Pública de direito privado, criada pela Lei 4.545/64, inscrit
85, com sede no Setor de Garagem Oficiais Norte (SGON) Quadra 06 Bloco 

Distrito Federal, neste ato representada por seu, 
, brasileiro, casado, gradua

graduado em Gestão Pública , portador da Carteira de Identidade nº. 1.302.043 SSP/DF e do CPF nº. 
87, residente e domiciliado nesta Capital Federal e seu

ES DA SILVA, brasileiro, casado, filho de Lourival Alves da 
Silva e Olga Rodrigues da Silva, portador do RG: 375.623 SSP/DF e do CPF: 465.934.977
residente e domiciliado nesta Capital Federal, doravante simplesmente denominada 

______, inscrita no CNPJ: 
___, ___/__, CEP:

portador do RG nº ____
doravante simplesmente denominado, 

_____/20__-__
1993, Lei 13.303/1

resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e as condições seguintes:

O contrato tem como objeto a aquisição de Veículos Automotores, visando atender às
, conforme especificações e quantitativos estabelecidos 

Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital do 

SOCIEDADE DE TRANSPORTES 
LTDA. – TCB

ASJUR/TCB 

SGON, Quadra 06,  Lote Único,  Bloco “A”

CONTRATO __

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 
AUTOMOTORES QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE 

TCB E _____. 

Pelo presente instrumento de Termo de contrato de compra e venda de veículos 
SOCIEDADE DE TRANPORTES COLETIVOS DE 

, Empresa Pública de direito privado, criada pela Lei 4.545/64, inscrit
85, com sede no Setor de Garagem Oficiais Norte (SGON) Quadra 06 Bloco 

Distrito Federal, neste ato representada por seu, 
, brasileiro, casado, graduado em Gestão de Marketing, pós 

graduado em Gestão Pública , portador da Carteira de Identidade nº. 1.302.043 SSP/DF e do CPF nº. 
87, residente e domiciliado nesta Capital Federal e seu Diretor Administrativo e 

, brasileiro, casado, filho de Lourival Alves da 
Silva e Olga Rodrigues da Silva, portador do RG: 375.623 SSP/DF e do CPF: 465.934.977

, doravante simplesmente denominada 
, inscrita no CNPJ: 

, CEP: ____, nest
____ e do CPF nº 

doravante simplesmente denominado, CONTRATADA/VENDEDORA
__ e Edital do Pregão Eletrônico 

1993, Lei 13.303/16 e demais legislações correlatas, 
resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e as condições seguintes:

O contrato tem como objeto a aquisição de Veículos Automotores, visando atender às
, conforme especificações e quantitativos estabelecidos 

Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital do 

TCB 

SGON, Quadra 06,  Lote Único,  Bloco “A”
Fone

www.tcb.df .gov.br

__/20__

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 
AUTOMOTORES QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE 

Pelo presente instrumento de Termo de contrato de compra e venda de veículos 
SOCIEDADE DE TRANPORTES COLETIVOS DE 

, Empresa Pública de direito privado, criada pela Lei 4.545/64, inscrit
85, com sede no Setor de Garagem Oficiais Norte (SGON) Quadra 06 Bloco 

Distrito Federal, neste ato representada por seu, Diretor Presidente 
do em Gestão de Marketing, pós 

graduado em Gestão Pública , portador da Carteira de Identidade nº. 1.302.043 SSP/DF e do CPF nº. 
Diretor Administrativo e 

, brasileiro, casado, filho de Lourival Alves da 
Silva e Olga Rodrigues da Silva, portador do RG: 375.623 SSP/DF e do CPF: 465.934.977

, doravante simplesmente denominada 
, inscrita no CNPJ: ___, Inscrição Estadual: 

, neste ato representado 
e do CPF nº _____, residente na 

CONTRATADA/VENDEDORA
Edital do Pregão Eletrônico 

e demais legislações correlatas, 
resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e as condições seguintes:

O contrato tem como objeto a aquisição de Veículos Automotores, visando atender às
, conforme especificações e quantitativos estabelecidos 

Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital do 

SGON, Quadra 06,  Lote Único,  Bloco “A”
Fone: (61)  3344

www.tcb.df .gov.br

__  

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 
AUTOMOTORES QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE 

Pelo presente instrumento de Termo de contrato de compra e venda de veículos 
SOCIEDADE DE TRANPORTES COLETIVOS DE 

, Empresa Pública de direito privado, criada pela Lei 4.545/64, inscrita no 
85, com sede no Setor de Garagem Oficiais Norte (SGON) Quadra 06 Bloco 

Diretor Presidente 
do em Gestão de Marketing, pós –

graduado em Gestão Pública , portador da Carteira de Identidade nº. 1.302.043 SSP/DF e do CPF nº. 
Diretor Administrativo e 

, brasileiro, casado, filho de Lourival Alves da 
Silva e Olga Rodrigues da Silva, portador do RG: 375.623 SSP/DF e do CPF: 465.934.977-20, 

, doravante simplesmente denominada 
, Inscrição Estadual: 
e ato representado 

residente na 
CONTRATADA/VENDEDORA, 

Edital do Pregão Eletrônico nº nº 
e demais legislações correlatas, 

resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e as condições seguintes: 

O contrato tem como objeto a aquisição de Veículos Automotores, visando atender às
, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo 

Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão 

 

SGON, Quadra 06,  Lote Único,  Bloco “A”  
:  (61)  3344-2769 

www.tcb.df .gov.br  

 

 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 
AUTOMOTORES QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE 

Pelo presente instrumento de Termo de contrato de compra e venda de veículos 
SOCIEDADE DE TRANPORTES COLETIVOS DE 

a no 
85, com sede no Setor de Garagem Oficiais Norte (SGON) Quadra 06 Bloco 

Diretor Presidente 
–

graduado em Gestão Pública , portador da Carteira de Identidade nº. 1.302.043 SSP/DF e do CPF nº. 
Diretor Administrativo e 

, brasileiro, casado, filho de Lourival Alves da 
20, 

, doravante simplesmente denominada 
, Inscrição Estadual: 
e ato representado 

residente na 
, 

nº 
e demais legislações correlatas, 

O contrato tem como objeto a aquisição de Veículos Automotores, visando atender às 
no Termo 

Pregão 



 

 

1.2.

2. CLÁUSULA SEGUNDA 
MATERIAL 

2.1.

ITEM

 
 
 
1

2.2.
2.3.

    

Eletrônico nº

1.2. Da Especificação dos Produtos

1.2.1. Havendo modificação na nomenclatura ou nas especificações de qualquer produto, a 
mesma deverá ser comunicada por escrito à 
fornecimento; e

1.2.2. Sempre que s
atestando a qualidade e características do produto fornecido

. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
MATERIAL  

2.1. O material deverá ser entregue conforme discrimina

ITEM DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO

 
 
 
1 

Aquisição de vans para 

customizadas para uso 
no transporte de PCD 

Pessoas com 
Deficiência 
motora, onde serão 
transportadas em 
cadeiras de rodas, 

conforme o programa 
TCB Acessível desta 
TCB 

Transportes Coletivos de 

2.1.1. O prazo de entrega do material será impreterivelmente o de 

2.2. A presente contratação será realizada na forma de 
2.3.  Do Fornecimento

2.3.1. Os produtos deverão ser faturados e entregues na sede da CONTRATANTE, sito na 
SGON, Quadra 06 
a sexta

SOCIEDADE DE TRANSPORTES 
COLETIVO

ASSESSORIA JURÍDICA 

 

nº: ____, com seus Anexos, e a Proposta da 

Da Especificação dos Produtos

Havendo modificação na nomenclatura ou nas especificações de qualquer produto, a 
mesma deverá ser comunicada por escrito à 
fornecimento; e 

Sempre que solicitado pela 
atestando a qualidade e características do produto fornecido

CLÁUSULA SEGUNDA - 

O material deverá ser entregue conforme discrimina

DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO

Aquisição de vans para 
passageiros 

customizadas para uso 
no transporte de PCD 

Pessoas com 
Deficiência – do tipo 
motora, onde serão 
transportadas em 
cadeiras de rodas, 

conforme o programa 
TCB Acessível desta 
TCB – Sociedade de 

Transportes Coletivos de 
Brasília 

O prazo de entrega do material será impreterivelmente o de 

A presente contratação será realizada na forma de 
Do Fornecimento 

Os produtos deverão ser faturados e entregues na sede da CONTRATANTE, sito na 
SGON, Quadra 06 
a sexta-feira., de

SOCIEDADE DE TRANSPORTES 
COLETIVOS DE BRASÍLIA

ASSESSORIA JURÍDICA 

, com seus Anexos, e a Proposta da 

Da Especificação dos Produtos

Havendo modificação na nomenclatura ou nas especificações de qualquer produto, a 
mesma deverá ser comunicada por escrito à 

 

olicitado pela 
atestando a qualidade e características do produto fornecido

 DO LOCAL, DA QUANTIDADE E DO PRAZO DE ENTREGA DO 

O material deverá ser entregue conforme discrimina

DESCRIÇÃO/ 
ESPECIFICAÇÃO 

Aquisição de vans para 
passageiros 

customizadas para uso 
no transporte de PCD – 

Pessoas com 
do tipo 

motora, onde serão 
transportadas em 
cadeiras de rodas, 

conforme o programa 
TCB Acessível desta 

Sociedade de 
Transportes Coletivos de 

 

GARAGEM CENTRAL 
DA CONTRATANTE

O prazo de entrega do material será impreterivelmente o de 

A presente contratação será realizada na forma de 

Os produtos deverão ser faturados e entregues na sede da CONTRATANTE, sito na 
SGON, Quadra 06 – Garagem Central da TCB, no horário das 9hs às 16hs, de segunda 

e acordo com 

SOCIEDADE DE TRANSPORTES 
DE BRASÍLIA

 
 
 

ASSESSORIA JURÍDICA 

, com seus Anexos, e a Proposta da 

Da Especificação dos Produtos 

Havendo modificação na nomenclatura ou nas especificações de qualquer produto, a 
mesma deverá ser comunicada por escrito à 

olicitado pela CONTRATANTE
atestando a qualidade e características do produto fornecido

DO LOCAL, DA QUANTIDADE E DO PRAZO DE ENTREGA DO 

O material deverá ser entregue conforme discrimina

LOCAL

 
GARAGEM CENTRAL 
DA CONTRATANTE

O prazo de entrega do material será impreterivelmente o de 

A presente contratação será realizada na forma de 

Os produtos deverão ser faturados e entregues na sede da CONTRATANTE, sito na 
Garagem Central da TCB, no horário das 9hs às 16hs, de segunda 

acordo com ANEXO 1, bem como o prazo e 

SOCIEDADE DE TRANSPORTES 
DE BRASÍLIA LTDA. 

ASSESSORIA JURÍDICA – ASJUR/TCB

SGON, Quadra 06,  Lote Único,  Bloco “A”

, com seus Anexos, e a Proposta da CONTRATADA

Havendo modificação na nomenclatura ou nas especificações de qualquer produto, a 
mesma deverá ser comunicada por escrito à 

CONTRATANTE, a CONTRATADA
atestando a qualidade e características do produto fornecido

DO LOCAL, DA QUANTIDADE E DO PRAZO DE ENTREGA DO 

O material deverá ser entregue conforme discriminado abaixo:

LOCAL QUANTIDADE

GARAGEM CENTRAL 
DA CONTRATANTE 

 
 
 

O prazo de entrega do material será impreterivelmente o de 

A presente contratação será realizada na forma de fornecimento direito.

Os produtos deverão ser faturados e entregues na sede da CONTRATANTE, sito na 
Garagem Central da TCB, no horário das 9hs às 16hs, de segunda 

, bem como o prazo e 

SOCIEDADE DE TRANSPORTES 
LTDA. – TCB

ASJUR/TCB 

SGON, Quadra 06,  Lote Único,  Bloco “A”

CONTRATADA. 

Havendo modificação na nomenclatura ou nas especificações de qualquer produto, a 
mesma deverá ser comunicada por escrito à CONTRATANTE

CONTRATADA 
atestando a qualidade e características do produto fornecido 

DO LOCAL, DA QUANTIDADE E DO PRAZO DE ENTREGA DO 

do abaixo: 

QUANTIDADE

 
 
 

___ 

O prazo de entrega do material será impreterivelmente o de __ (__

fornecimento direito.

Os produtos deverão ser faturados e entregues na sede da CONTRATANTE, sito na 
Garagem Central da TCB, no horário das 9hs às 16hs, de segunda 

, bem como o prazo e demais condições.

TCB 

SGON, Quadra 06,  Lote Único,  Bloco “A”
Fone

www.tcb.df .gov.br

 

Havendo modificação na nomenclatura ou nas especificações de qualquer produto, a 
CONTRATANTE, previamente ao 

 deverá apresentar laudo 

DO LOCAL, DA QUANTIDADE E DO PRAZO DE ENTREGA DO 

QUANTIDADE PRAZO DE 
ENTREGA

 
 

__ (__),
a assinatura do 
contrato

do empenho

__) dias. 

fornecimento direito. 

Os produtos deverão ser faturados e entregues na sede da CONTRATANTE, sito na 
Garagem Central da TCB, no horário das 9hs às 16hs, de segunda 

demais condições.

SGON, Quadra 06,  Lote Único,  Bloco “A”
Fone: (61)  3344

www.tcb.df .gov.br

Havendo modificação na nomenclatura ou nas especificações de qualquer produto, a 
, previamente ao 

deverá apresentar laudo 

DO LOCAL, DA QUANTIDADE E DO PRAZO DE ENTREGA DO 

PRAZO DE 
ENTREGA 

 
), dias após 

a assinatura do 
contrato/entrega 

do empenho 

Os produtos deverão ser faturados e entregues na sede da CONTRATANTE, sito na 
Garagem Central da TCB, no horário das 9hs às 16hs, de segunda 

demais condições. 

 

SGON, Quadra 06,  Lote Único,  Bloco “A”  
:  (61)  3344-2769 

www.tcb.df .gov.br  

 

Havendo modificação na nomenclatura ou nas especificações de qualquer produto, a 
, previamente ao 

deverá apresentar laudo 

DO LOCAL, DA QUANTIDADE E DO PRAZO DE ENTREGA DO 

Os produtos deverão ser faturados e entregues na sede da CONTRATANTE, sito na 
Garagem Central da TCB, no horário das 9hs às 16hs, de segunda 



 

 

2.4.

3. CLÁUSULA TERCEIRA 

3.1.

    

2.4. Do Recebimento

2.4.1. Os veículos serão recebidos conforme estabelecido no Art. 73, Inciso II, alíneas “a” e “b”, 
da Lei nº 8.666/93, por Comissão Responsável, designada previamente pelo Diretor 
Presidente da 

2.4.2. Para fins de verificação do cumprimento do prazo de entrega estabelecido, a Comissão 
Responsável considerará como data de início, a data de recebimento, pela 
CONTRATADA

2.4.3. A Comissão Responsável recebedora certificarão o recebimento
respectivas notas fiscais;

2.4.4. As notas fiscais, devidamente certificadas, constituir
de entrega para fins de atendimento ao objeto contratado;

2.4.5. A CONTRATADA
Cláusula 8ª
ocorrer após o citado prazo;

CLÁUSULA TERCEIRA 

3.1. A CONTRATADA

3.1.1. Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e 
Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado 
da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, 
tipo, procedência e prazo de garantia;

3.1.1.1. 
usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica 
autorizada;

3.1.2. Responsabilizar
12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

3.1.2.1. 
corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo fixado no Termo de 
Referência, o 

3.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da 
presente licitação;

SOCIEDADE DE TRANSPORTES 
COLETIVO

ASSESSORIA JURÍDICA 

 

Do Recebimento 

Os veículos serão recebidos conforme estabelecido no Art. 73, Inciso II, alíneas “a” e “b”, 
da Lei nº 8.666/93, por Comissão Responsável, designada previamente pelo Diretor 
Presidente da CONTRATANTE;

Para fins de verificação do cumprimento do prazo de entrega estabelecido, a Comissão 
Responsável considerará como data de início, a data de recebimento, pela 
CONTRATADA

A Comissão Responsável recebedora certificarão o recebimento
respectivas notas fiscais;

As notas fiscais, devidamente certificadas, constituir
de entrega para fins de atendimento ao objeto contratado;

CONTRATADA
Cláusula 8ª e será responsável por eventuais acréscimos de custos que venham a 
ocorrer após o citado prazo;

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

CONTRATADA obriga

Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e 
Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado 
da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, 
tipo, procedência e prazo de garantia;

 Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do 
usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica 
autorizada; 

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 
18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

 Este dever implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, 
corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo fixado no Termo de 
Referência, o produto com avarias ou defeitos;

Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da 
presente licitação; 

SOCIEDADE DE TRANSPORTES 
COLETIVOS DE BRASÍLIA

ASSESSORIA JURÍDICA 

Os veículos serão recebidos conforme estabelecido no Art. 73, Inciso II, alíneas “a” e “b”, 
da Lei nº 8.666/93, por Comissão Responsável, designada previamente pelo Diretor 

CONTRATANTE;

Para fins de verificação do cumprimento do prazo de entrega estabelecido, a Comissão 
Responsável considerará como data de início, a data de recebimento, pela 
CONTRATADA, da respectiva requisição;

A Comissão Responsável recebedora certificarão o recebimento
respectivas notas fiscais; 

As notas fiscais, devidamente certificadas, constituir
de entrega para fins de atendimento ao objeto contratado;

CONTRATADA deverá entregar o objeto solicitado dentro do prazo estab
e será responsável por eventuais acréscimos de custos que venham a 

ocorrer após o citado prazo;

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

obriga-se a: 

Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e 
Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado 
da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, 
tipo, procedência e prazo de garantia;

devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do 
usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica 

se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 
18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

Este dever implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, 
corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo fixado no Termo de 

produto com avarias ou defeitos;

Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da 

SOCIEDADE DE TRANSPORTES 
DE BRASÍLIA

 
 
 

ASSESSORIA JURÍDICA 

Os veículos serão recebidos conforme estabelecido no Art. 73, Inciso II, alíneas “a” e “b”, 
da Lei nº 8.666/93, por Comissão Responsável, designada previamente pelo Diretor 

CONTRATANTE; 

Para fins de verificação do cumprimento do prazo de entrega estabelecido, a Comissão 
Responsável considerará como data de início, a data de recebimento, pela 

, da respectiva requisição;

A Comissão Responsável recebedora certificarão o recebimento

As notas fiscais, devidamente certificadas, constituir
de entrega para fins de atendimento ao objeto contratado;

deverá entregar o objeto solicitado dentro do prazo estab
e será responsável por eventuais acréscimos de custos que venham a 

ocorrer após o citado prazo; 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e 
Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado 
da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, 
tipo, procedência e prazo de garantia; 

devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do 
usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica 

se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 
18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

Este dever implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, 
corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo fixado no Termo de 

produto com avarias ou defeitos;

Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da 

SOCIEDADE DE TRANSPORTES 
DE BRASÍLIA LTDA. 

ASSESSORIA JURÍDICA – ASJUR/TCB

SGON, Quadra 06,  Lote Único,  Bloco “A”

Os veículos serão recebidos conforme estabelecido no Art. 73, Inciso II, alíneas “a” e “b”, 
da Lei nº 8.666/93, por Comissão Responsável, designada previamente pelo Diretor 

Para fins de verificação do cumprimento do prazo de entrega estabelecido, a Comissão 
Responsável considerará como data de início, a data de recebimento, pela 

, da respectiva requisição; 

A Comissão Responsável recebedora certificarão o recebimento

As notas fiscais, devidamente certificadas, constituir
de entrega para fins de atendimento ao objeto contratado;

deverá entregar o objeto solicitado dentro do prazo estab
e será responsável por eventuais acréscimos de custos que venham a 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e 
Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado 
da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, 

devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do 
usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica 

se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 
18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

Este dever implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, 
corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo fixado no Termo de 

produto com avarias ou defeitos; 

Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da 

SOCIEDADE DE TRANSPORTES 
LTDA. – TCB

ASJUR/TCB 

SGON, Quadra 06,  Lote Único,  Bloco “A”

Os veículos serão recebidos conforme estabelecido no Art. 73, Inciso II, alíneas “a” e “b”, 
da Lei nº 8.666/93, por Comissão Responsável, designada previamente pelo Diretor 

Para fins de verificação do cumprimento do prazo de entrega estabelecido, a Comissão 
Responsável considerará como data de início, a data de recebimento, pela 

A Comissão Responsável recebedora certificarão o recebimento

As notas fiscais, devidamente certificadas, constituir-se-ão documentos de comprovação 
de entrega para fins de atendimento ao objeto contratado; 

deverá entregar o objeto solicitado dentro do prazo estab
e será responsável por eventuais acréscimos de custos que venham a 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e 
Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado 
da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, 

devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do 
usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica 

se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 
18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

Este dever implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, 
corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo fixado no Termo de 

Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da 

TCB 

SGON, Quadra 06,  Lote Único,  Bloco “A”
Fone

www.tcb.df .gov.br

Os veículos serão recebidos conforme estabelecido no Art. 73, Inciso II, alíneas “a” e “b”, 
da Lei nº 8.666/93, por Comissão Responsável, designada previamente pelo Diretor 

Para fins de verificação do cumprimento do prazo de entrega estabelecido, a Comissão 
Responsável considerará como data de início, a data de recebimento, pela 

A Comissão Responsável recebedora certificarão o recebimento no verso das 

ão documentos de comprovação 

deverá entregar o objeto solicitado dentro do prazo estab
e será responsável por eventuais acréscimos de custos que venham a 

Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicado pela 
Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado 
da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, 

devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do 
usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica 

se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 
18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

Este dever implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, 
corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo fixado no Termo de 

Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da 

SGON, Quadra 06,  Lote Único,  Bloco “A”
Fone: (61)  3344

www.tcb.df .gov.br

Os veículos serão recebidos conforme estabelecido no Art. 73, Inciso II, alíneas “a” e “b”, 
da Lei nº 8.666/93, por Comissão Responsável, designada previamente pelo Diretor 

Para fins de verificação do cumprimento do prazo de entrega estabelecido, a Comissão 
Responsável considerará como data de início, a data de recebimento, pela 

no verso das 

ão documentos de comprovação 

deverá entregar o objeto solicitado dentro do prazo estabelecido na 
e será responsável por eventuais acréscimos de custos que venham a 

local indicado pela 
Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado 
da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, 

devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do 
usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica 

se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 

Este dever implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, 
corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo fixado no Termo de 

Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da 

 

SGON, Quadra 06,  Lote Único,  Bloco “A”  
:  (61)  3344-2769 
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Os veículos serão recebidos conforme estabelecido no Art. 73, Inciso II, alíneas “a” e “b”, 
da Lei nº 8.666/93, por Comissão Responsável, designada previamente pelo Diretor 

Para fins de verificação do cumprimento do prazo de entrega estabelecido, a Comissão 
Responsável considerará como data de início, a data de recebimento, pela 

no verso das 

ão documentos de comprovação 

elecido na 
e será responsável por eventuais acréscimos de custos que venham a 

local indicado pela 
Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado 
da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, 

devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do 
usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica 

se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 

Este dever implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, 
corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo fixado no Termo de 

Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da 



 

 

4. CLÁUSULA QUARTA 

4.1.

5. CLÁUSULA QUINTA 

5.1.

    

3.1.4. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 
data da entrega, os motivos que 
comprovação;

3.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

3.1.6. Não transferir a 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas 
condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

3.1.7. Não permitir a utilização de qua
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do 
menor de dezoito anos em tra

3.1.8. Responsabilizar
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e 
quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

CLÁUSULA QUARTA 

4.1. A CONTRATANTE

4.1.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

4.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da propo
aceitação e recebimento definitivos; 

4.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da 
servidor especialmente designado;

4.1.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

 

CLÁUSULA QUINTA 

5.1. Os bens serão recebidos:

a. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as 
especificações constantes do Edital e da proposta.

SOCIEDADE DE TRANSPORTES 
COLETIVO

ASSESSORIA JURÍDICA 

 

Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 
data da entrega, os motivos que 
comprovação; 

Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

Não transferir a 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas 
condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

Não permitir a utilização de qua
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do 
menor de dezoito anos em tra

Responsabilizar-se pelas despesas dos tri
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e 
quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTR

CONTRATANTE obriga

Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da propo
aceitação e recebimento definitivos; 

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da 
servidor especialmente designado;

Efetuar o pagamento no prazo previsto.

CLÁUSULA QUINTA – DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO

Os bens serão recebidos:

Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as 
especificações constantes do Edital e da proposta.

SOCIEDADE DE TRANSPORTES 
COLETIVOS DE BRASÍLIA

ASSESSORIA JURÍDICA 

Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 

Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas 
condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

Não permitir a utilização de qua
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do 
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

se pelas despesas dos tri
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e 
quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTR

obriga-se a: 

Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da propo
aceitação e recebimento definitivos; 

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da 
servidor especialmente designado; 

Efetuar o pagamento no prazo previsto.

DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO

Os bens serão recebidos: 

Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as 
especificações constantes do Edital e da proposta.

SOCIEDADE DE TRANSPORTES 
DE BRASÍLIA

 
 
 

ASSESSORIA JURÍDICA 

Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 
impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 

Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas 
condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do 

balho noturno, perigoso ou insalubre;

se pelas despesas dos tri
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e 
quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTR

Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da propo
aceitação e recebimento definitivos;  

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da 
 

Efetuar o pagamento no prazo previsto. 

DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO

Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as 
especificações constantes do Edital e da proposta.

SOCIEDADE DE TRANSPORTES 
DE BRASÍLIA LTDA. 

ASSESSORIA JURÍDICA – ASJUR/TCB

SGON, Quadra 06,  Lote Único,  Bloco “A”

Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 
impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 

Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas 
condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

lquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do 

balho noturno, perigoso ou insalubre;

se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e 
quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da propo

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da 

DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO 

Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as 
especificações constantes do Edital e da proposta. 

SOCIEDADE DE TRANSPORTES 
LTDA. – TCB

ASJUR/TCB 

SGON, Quadra 06,  Lote Único,  Bloco “A”

Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 
impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 

Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas 
condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

lquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do 

balho noturno, perigoso ou insalubre; 

butos, encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e 
quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

ATANTE 

Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da propo

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA

 OBJETO 

Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as 

TCB 

SGON, Quadra 06,  Lote Único,  Bloco “A”
Fone

www.tcb.df .gov.br

Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 
impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 

Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas 
condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato; 

lquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do 

butos, encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e 
quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato. 

Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário; 

Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 

CONTRATADA, através de 

Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as 

SGON, Quadra 06,  Lote Único,  Bloco “A”
Fone: (61)  3344

www.tcb.df .gov.br

Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 
impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 

Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas 

lquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do 

butos, encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e 

Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
sta, para fins de 

, através de 

Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as 
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Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 
impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 

Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas 

lquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do 

butos, encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e 

Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
sta, para fins de 

, através de 

Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as 



 

 

5.2.
especificações técnicas exigid

 

6. CLÁUSULA SEXTA 

6.1.

7. CLÁUSULA SÉTIMA 

7.1.
do contrato, no percentual de 
previstas no Edital, observados os demais requisitos ali estabelecidos.

8. CLÁUSULA OITAVA 

    

b. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do 
Edital e da proposta, e sua 
Referência.

5.1.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior n
do prazo fixado, reputar
esgotamento do prazo.

5.2. A CONTRATANTE
especificações técnicas exigid

CLÁUSULA SEXTA 

6.1. O valor do contrato é de 

6.1.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de 
consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado.

CLÁUSULA SÉTIMA 

7.1. Será exigida a 
do contrato, no percentual de 
previstas no Edital, observados os demais requisitos ali estabelecidos.

7.1.1. Não será aceita
eventualmente decorrentes da execução do contrato, tal como a responsabilidade por multas.

7.1.2. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia 
deverá ser 

7.1.3. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela 
compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da 
CONTRATADA
contados da data em que tiver sido notificada.

7.1.4. Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a 
cargo da CONTRATADA
dinheiro, atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos à 

CLÁUSULA OITAVA 

SOCIEDADE DE TRANSPORTES 
COLETIVO

ASSESSORIA JURÍDICA 

 

Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do 
Edital e da proposta, e sua 
Referência. 

Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior n
do prazo fixado, reputar
esgotamento do prazo. 

CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com as 
especificações técnicas exigid

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR DO CONTRATO

O valor do contrato é de 

No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de 
consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA GARANTIA

Será exigida a prestação de garantia pela 
do contrato, no percentual de 
previstas no Edital, observados os demais requisitos ali estabelecidos.

Não será aceita 
eventualmente decorrentes da execução do contrato, tal como a responsabilidade por multas.

No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia 
deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.

Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela 
compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da 
CONTRATADA, esta deverá proceder à respectiva
contados da data em que tiver sido notificada.

Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a 
CONTRATADA

dinheiro, atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos à 

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA

SOCIEDADE DE TRANSPORTES 
COLETIVOS DE BRASÍLIA

ASSESSORIA JURÍDICA 

Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do 
Edital e da proposta, e sua consequente

Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior n
do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando

 

rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com as 
especificações técnicas exigidas. 

DO VALOR DO CONTRATO

O valor do contrato é de R$___ (___

No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de 
consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado.

DA GARANTIA 

prestação de garantia pela 
do contrato, no percentual de 5% (cinco por cento
previstas no Edital, observados os demais requisitos ali estabelecidos.

 a prestação de garantia que não cubra todos os riscos ou prejuízos 
eventualmente decorrentes da execução do contrato, tal como a responsabilidade por multas.

No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia 
readequada ou renovada nas mesmas condições.

Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela 
compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da 

, esta deverá proceder à respectiva
contados da data em que tiver sido notificada.

Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a 
CONTRATADA, a garantia por ela prestada será liberada ou restituíd

dinheiro, atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos à 

DA VIGÊNCIA 

SOCIEDADE DE TRANSPORTES 
DE BRASÍLIA

 
 
 

ASSESSORIA JURÍDICA 

Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do 
consequente aceitação, que se dará no prazo fixado no Termo de 

Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior n
á como realizada, consumando

rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com as 

DO VALOR DO CONTRATO 

___). 

No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de 
consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado.

prestação de garantia pela ADJUDICATÁRIA
cinco por cento

previstas no Edital, observados os demais requisitos ali estabelecidos.

a prestação de garantia que não cubra todos os riscos ou prejuízos 
eventualmente decorrentes da execução do contrato, tal como a responsabilidade por multas.

No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia 
readequada ou renovada nas mesmas condições.

Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela 
compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da 

, esta deverá proceder à respectiva
contados da data em que tiver sido notificada. 

Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a 
, a garantia por ela prestada será liberada ou restituíd

dinheiro, atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos à 

SOCIEDADE DE TRANSPORTES 
DE BRASÍLIA LTDA. 

ASSESSORIA JURÍDICA – ASJUR/TCB

SGON, Quadra 06,  Lote Único,  Bloco “A”

Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do 
aceitação, que se dará no prazo fixado no Termo de 

Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior n
á como realizada, consumando-

rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com as 

 

No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de 
consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado.

ADJUDICATÁRIA
cinco por cento) do valor total do contrato, 

previstas no Edital, observados os demais requisitos ali estabelecidos.

a prestação de garantia que não cubra todos os riscos ou prejuízos 
eventualmente decorrentes da execução do contrato, tal como a responsabilidade por multas.

No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia 
readequada ou renovada nas mesmas condições.

Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela 
compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da 

, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 

Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a 
, a garantia por ela prestada será liberada ou restituíd

dinheiro, atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos à 

SOCIEDADE DE TRANSPORTES 
LTDA. – TCB

ASJUR/TCB 

SGON, Quadra 06,  Lote Único,  Bloco “A”

Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do 
aceitação, que se dará no prazo fixado no Termo de 

Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior n
-se o recebimento definitivo no dia do 

rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com as 

No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de 
consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado.

ADJUDICATÁRIA, como condição para a assinatura 
do valor total do contrato, 

previstas no Edital, observados os demais requisitos ali estabelecidos. 

a prestação de garantia que não cubra todos os riscos ou prejuízos 
eventualmente decorrentes da execução do contrato, tal como a responsabilidade por multas.

No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia 
readequada ou renovada nas mesmas condições. 

Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela 
compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da 

reposição no prazo de 

Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a 
, a garantia por ela prestada será liberada ou restituíd

dinheiro, atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos à 

TCB 

SGON, Quadra 06,  Lote Único,  Bloco “A”
Fone

www.tcb.df .gov.br

Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do 
aceitação, que se dará no prazo fixado no Termo de 

Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro 
se o recebimento definitivo no dia do 

rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com as 

No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de 
consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado.

, como condição para a assinatura 
do valor total do contrato, nas modalidades 

a prestação de garantia que não cubra todos os riscos ou prejuízos 
eventualmente decorrentes da execução do contrato, tal como a responsabilidade por multas.

No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia 

Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela CONTRATANTE
compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da 

reposição no prazo de 15 (quinze

Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a 
, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída e, quando em 

dinheiro, atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos à CONTRATANTE

SGON, Quadra 06,  Lote Único,  Bloco “A”
Fone: (61)  3344

www.tcb.df .gov.br

Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do 
aceitação, que se dará no prazo fixado no Termo de 

ão ser procedida dentro 
se o recebimento definitivo no dia do 

rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com as 

No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de 
consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado. 

, como condição para a assinatura 
nas modalidades 

a prestação de garantia que não cubra todos os riscos ou prejuízos 
eventualmente decorrentes da execução do contrato, tal como a responsabilidade por multas. 

No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia 

CONTRATANTE, para 
compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da 

quinze) dias úteis, 

Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a 
a e, quando em 

CONTRATANTE. 
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Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do 
aceitação, que se dará no prazo fixado no Termo de 

ão ser procedida dentro 
se o recebimento definitivo no dia do 

rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com as 

No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de 

, como condição para a assinatura 
nas modalidades 

a prestação de garantia que não cubra todos os riscos ou prejuízos 

No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia 

, para 
compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da 

, 

Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a 
a e, quando em 



 

 

8.1.
instrumento, nos termos d

8.2.

8.3.

8.4.

9. CLÁUSULA NONA 

9.1.
definitivo e da apresentação da Nota Fiscal, desde 
condições de liquidação de pagamento.

9.2.
ofertado pela 
dev
pagamento condicionado à reapresentação das mesmas, devidamente corrigidas e certificadas;
 

9.3.
Fiscal/Fatura apresentada pela 

9.4.
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará 
pendente até que a 
para pagamento iniciar
qualquer ônus para a 

9.5.
regularidade do cadastramento da 
quanto à regularidade fiscal, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao 
processo de pagamento.

    

8.1. O prazo de vigência do contrato será de 
instrumento, nos termos d

8.2. O prazo de execução
contratual.

8.3. Recebimento

8.3.1. Definitivamente
consequente

8.4. Execução/Entrega

8.4.1. O OBJETO 
no presente contrato.

CLÁUSULA NONA 

9.1. O prazo para pagamento será de 
definitivo e da apresentação da Nota Fiscal, desde 
condições de liquidação de pagamento.

9.2. Os valores declarados na nota fiscal deverão estar de acordo com o valor final unitário 
ofertado pela 
devolvidas à 
pagamento condicionado à reapresentação das mesmas, devidamente corrigidas e certificadas;
 

9.3. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo empregado competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela 

9.3.1. O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 
apresentada pela 

9.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará 
pendente até que a 
para pagamento iniciar
qualquer ônus para a 

9.5. Antes do pagamento, a 
regularidade do cadastramento da 
quanto à regularidade fiscal, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao 
processo de pagamento.

SOCIEDADE DE TRANSPORTES 
COLETIVO

ASSESSORIA JURÍDICA 

 

O prazo de vigência do contrato será de 
instrumento, nos termos da 

prazo de execução
contratual. 

Recebimento 

Definitivamente
consequente aceitação.

Execução/Entrega 

OBJETO CONTRATADO
no presente contrato.

CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO

O prazo para pagamento será de 
definitivo e da apresentação da Nota Fiscal, desde 
condições de liquidação de pagamento.

Os valores declarados na nota fiscal deverão estar de acordo com o valor final unitário 
ofertado pela CONTRATADA

olvidas à CONTRATADA
pagamento condicionado à reapresentação das mesmas, devidamente corrigidas e certificadas;

O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo empregado competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela 

O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 
apresentada pela CONTRATADA

Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará 
pendente até que a CONTRATADA
para pagamento iniciar-se
qualquer ônus para a CONTRATANTE

Antes do pagamento, a 
regularidade do cadastramento da 
quanto à regularidade fiscal, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao 
processo de pagamento. 

SOCIEDADE DE TRANSPORTES 
COLETIVOS DE BRASÍLIA

ASSESSORIA JURÍDICA 

O prazo de vigência do contrato será de 
a Lei 13.303/16

prazo de execução terá como início a data de assinatura do presente instrumento 

Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos veículos e 
aceitação. 

CONTRATADO
no presente contrato. 

DO PAGAMENTO

O prazo para pagamento será de 
definitivo e da apresentação da Nota Fiscal, desde 
condições de liquidação de pagamento.

Os valores declarados na nota fiscal deverão estar de acordo com o valor final unitário 
CONTRATADA durante a sessão de pregão. As notas fiscais discrepantes serão 
CONTRATADA para correção, ficando o início da contagem do prazo para 

pagamento condicionado à reapresentação das mesmas, devidamente corrigidas e certificadas;

O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo empregado competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA

O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 
CONTRATADA e do regular cumprimento das obrigações assumidas.

Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará 

CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo 
se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando 

CONTRATANTE

Antes do pagamento, a CONTRATANTE
regularidade do cadastramento da CONTRATADA
quanto à regularidade fiscal, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao 

SOCIEDADE DE TRANSPORTES 
DE BRASÍLIA

 
 
 

ASSESSORIA JURÍDICA 

O prazo de vigência do contrato será de 18 (dezoito
Lei 13.303/16. 

terá como início a data de assinatura do presente instrumento 

, após a verificação da qualidade e quantidade dos veículos e 

CONTRATADO deverá ser entregue de acordo com os prazos estipulados 

DO PAGAMENTO 

O prazo para pagamento será de 10 (dez) dias
definitivo e da apresentação da Nota Fiscal, desde 
condições de liquidação de pagamento. 

Os valores declarados na nota fiscal deverão estar de acordo com o valor final unitário 
durante a sessão de pregão. As notas fiscais discrepantes serão 
para correção, ficando o início da contagem do prazo para 

pagamento condicionado à reapresentação das mesmas, devidamente corrigidas e certificadas;

O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo empregado competente, da Nota
CONTRATADA. 

O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 
e do regular cumprimento das obrigações assumidas.

Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará 

providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo 
á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando 

CONTRATANTE. 

CONTRATANTE verificará, por meio de consulta el
CONTRATADA

quanto à regularidade fiscal, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao 

SOCIEDADE DE TRANSPORTES 
DE BRASÍLIA LTDA. 

ASSESSORIA JURÍDICA – ASJUR/TCB

SGON, Quadra 06,  Lote Único,  Bloco “A”

dezoito) meses

terá como início a data de assinatura do presente instrumento 

, após a verificação da qualidade e quantidade dos veículos e 

deverá ser entregue de acordo com os prazos estipulados 

) dias, contados a partir da data d
definitivo e da apresentação da Nota Fiscal, desde que o documento de cobrança esteja em 

Os valores declarados na nota fiscal deverão estar de acordo com o valor final unitário 
durante a sessão de pregão. As notas fiscais discrepantes serão 
para correção, ficando o início da contagem do prazo para 

pagamento condicionado à reapresentação das mesmas, devidamente corrigidas e certificadas;

O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo empregado competente, da Nota

O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 
e do regular cumprimento das obrigações assumidas.

Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará 

providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo 
á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando 

verificará, por meio de consulta el
CONTRATADA no SICAF e/ou nos 

quanto à regularidade fiscal, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao 

SOCIEDADE DE TRANSPORTES 
LTDA. – TCB

ASJUR/TCB 

SGON, Quadra 06,  Lote Único,  Bloco “A”

meses, a partir da data da assinatura do 

terá como início a data de assinatura do presente instrumento 

, após a verificação da qualidade e quantidade dos veículos e 

deverá ser entregue de acordo com os prazos estipulados 

, contados a partir da data d
que o documento de cobrança esteja em 

Os valores declarados na nota fiscal deverão estar de acordo com o valor final unitário 
durante a sessão de pregão. As notas fiscais discrepantes serão 
para correção, ficando o início da contagem do prazo para 

pagamento condicionado à reapresentação das mesmas, devidamente corrigidas e certificadas;

O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo empregado competente, da Nota

O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 
e do regular cumprimento das obrigações assumidas.

Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará 

providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo 
á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando 

verificará, por meio de consulta el
no SICAF e/ou nos site

quanto à regularidade fiscal, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao 

TCB 

SGON, Quadra 06,  Lote Único,  Bloco “A”
Fone

www.tcb.df .gov.br

, a partir da data da assinatura do 

terá como início a data de assinatura do presente instrumento 

, após a verificação da qualidade e quantidade dos veículos e 

deverá ser entregue de acordo com os prazos estipulados 

, contados a partir da data do 
que o documento de cobrança esteja em 

Os valores declarados na nota fiscal deverão estar de acordo com o valor final unitário 
durante a sessão de pregão. As notas fiscais discrepantes serão 
para correção, ficando o início da contagem do prazo para 

pagamento condicionado à reapresentação das mesmas, devidamente corrigidas e certificadas;

O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo empregado competente, da Nota

O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 
e do regular cumprimento das obrigações assumidas.

Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará 

providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo 
á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando 

verificará, por meio de consulta el
sites oficiais, especialmente 

quanto à regularidade fiscal, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao 

SGON, Quadra 06,  Lote Único,  Bloco “A”
Fone: (61)  3344

www.tcb.df .gov.br

, a partir da data da assinatura do 

terá como início a data de assinatura do presente instrumento 

, após a verificação da qualidade e quantidade dos veículos e 

deverá ser entregue de acordo com os prazos estipulados 

 recebimento 
que o documento de cobrança esteja em 

Os valores declarados na nota fiscal deverão estar de acordo com o valor final unitário 
durante a sessão de pregão. As notas fiscais discrepantes serão 
para correção, ficando o início da contagem do prazo para 

pagamento condicionado à reapresentação das mesmas, devidamente corrigidas e certificadas; 

O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo empregado competente, da Nota

O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 
e do regular cumprimento das obrigações assumidas. 

Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará 

providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo 
á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando 

verificará, por meio de consulta eletrônica, a 
oficiais, especialmente 

quanto à regularidade fiscal, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao 
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, a partir da data da assinatura do 

terá como início a data de assinatura do presente instrumento 

, após a verificação da qualidade e quantidade dos veículos e 

deverá ser entregue de acordo com os prazos estipulados 

recebimento 
que o documento de cobrança esteja em 

Os valores declarados na nota fiscal deverão estar de acordo com o valor final unitário 
durante a sessão de pregão. As notas fiscais discrepantes serão 
para correção, ficando o início da contagem do prazo para 

O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo empregado competente, da Nota 

O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 

Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará 

providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo 
á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando 

etrônica, a 
oficiais, especialmente 

quanto à regularidade fiscal, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao 



 

 

9.6.

9.7.
conta
meio previsto na legislação vigente.

9.8.
bancária para pagamento.

9.9.
pela 

9.10.
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios 
proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pa
data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando

    

9.6. Quando do pagamento, será efetuado a r

9.6.1. A CONTRATADA
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 
contribuições abrangidos por aquele regime
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

9.7. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Cr
conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela 
meio previsto na legislação vigente.

9.8. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancária para pagamento.

9.9. A CONTRATANTE
pela CONTRATADA

9.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a 
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios 
proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pa
data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando

EM = I x N x VP
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Quando do pagamento, será efetuado a r

CONTRATADA
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 
contribuições abrangidos por aquele regime
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Cr
corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela 

meio previsto na legislação vigente.

considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancária para pagamento. 

CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada 
CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

os casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a 
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios 
proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pa
data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando

EM = I x N x VP 

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

I = Índice de atualização financeira, calculado 

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e
efetivo pagamento

VP = Valor da Parcela em atraso

 

SOCIEDADE DE TRANSPORTES 
COLETIVOS DE BRASÍLIA

ASSESSORIA JURÍDICA 

Quando do pagamento, será efetuado a r

CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 
contribuições abrangidos por aquele regime
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Cr
corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela 

meio previsto na legislação vigente. 

Conta Corrente: 

Código do banco: 

considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
 

não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada 
, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

os casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a 
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios 
proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pa
data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando

 

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

I = Índice de atualização financeira, calculado 

I = (6 / 100)
365

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e
efetivo pagamento 

VP = Valor da Parcela em atraso

SOCIEDADE DE TRANSPORTES 
DE BRASÍLIA

 
 
 

ASSESSORIA JURÍDICA 

Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Cr
corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela 

Banco: __

Agência:

Conta Corrente: 

Código do banco: 

considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada 
, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

os casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a 
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios 
proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pa
data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

I = Índice de atualização financeira, calculado 

(6 / 100) 
365 

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e
 

VP = Valor da Parcela em atraso

SOCIEDADE DE TRANSPORTES 
DE BRASÍLIA LTDA. 

ASSESSORIA JURÍDICA – ASJUR/TCB

SGON, Quadra 06,  Lote Único,  Bloco “A”

etenção tributária prevista na legislação aplicável.

regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 

. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Cr
corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela 

__ (___) 

Agência: ___ 

Conta Corrente: ____ 

Código do banco: ____ 

considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada 
, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

os casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a 
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios 
proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pa
data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

I = Índice de atualização financeira, calculado 

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e

VP = Valor da Parcela em atraso 

SOCIEDADE DE TRANSPORTES 
LTDA. – TCB

ASJUR/TCB 

SGON, Quadra 06,  Lote Único,  Bloco “A”

etenção tributária prevista na legislação aplicável.

regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 

. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 

 

O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em 
corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela CONTRATADA

considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada 
, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 

os casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios 
proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pa
data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e

TCB 

SGON, Quadra 06,  Lote Único,  Bloco “A”
Fone

www.tcb.df .gov.br

etenção tributária prevista na legislação aplicável.

regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 

. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 

édito, mediante depósito em 
CONTRATADA, ou por outro 

considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada 
 

CONTRATADA
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios 
proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a 

-se a seguinte fórmula:

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

segundo a fórmula: 

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e

SGON, Quadra 06,  Lote Único,  Bloco “A”
Fone: (61)  3344

www.tcb.df .gov.br

etenção tributária prevista na legislação aplicável. 

regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 

. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 

édito, mediante depósito em 
, ou por outro 

considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada 

CONTRATADA não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios 

gamento até a 
se a seguinte fórmula: 

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido 

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do 
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regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 

. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 

édito, mediante depósito em 
, ou por outro 

considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada 

não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios 

gamento até a 

a data do 



 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA 

10.1.

 

11. CLÁUSULA ONZE 

11.1.
originados da TCB, ficando empenhada, desde já, a quantia total de 
trinta e cinco mil reais)

EMPENHO

 

12. CLÁUSULA DOZE 

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

    

CLÁUSULA DÉCIMA 

10.1. Os preços são fixos e irreajustáveis.

CLÁUSULA ONZE 

11.1. Os recursos necessários às despesas decorrentes da execução deste 
originados da TCB, ficando empenhada, desde já, a quantia total de 
trinta e cinco mil reais)

EMPENHO 
____ 
____ 

 

CLÁUSULA DOZE 

12.1. O Diretor Presidente da 

12.2. O Diretor Presidente da 
exercerem o acompanhamento da execução do objeto do 
conclusivamente, sobre os aspectos técnicos do mesmo, cabendo
quando necessário ou solicitado;

12.3. Caberá à 

12.4. Durante a vigência deste 
acompanhados e fiscalizados
CONTRATANTE,
CONTRATANTE 

12.5. O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o 
fornecim
das faltas ou defeitos observados;

12.6. A CONTRATADA
para representá

SOCIEDADE DE TRANSPORTES 
COLETIVO

ASSESSORIA JURÍDICA 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO PREÇO

Os preços são fixos e irreajustáveis.

CLÁUSULA ONZE - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos necessários às despesas decorrentes da execução deste 
originados da TCB, ficando empenhada, desde já, a quantia total de 
trinta e cinco mil reais), conforme a tabela abaixo:

DATA
___ 
___ 

CLÁUSULA DOZE - DA FISCALIZAÇÃO 

O Diretor Presidente da 

O Diretor Presidente da 
exercerem o acompanhamento da execução do objeto do 
conclusivamente, sobre os aspectos técnicos do mesmo, cabendo
quando necessário ou solicitado;

Caberá à FISCALIZAÇÃO

Durante a vigência deste 
acompanhados e fiscalizados
CONTRATANTE, ou por empregado devidamente autorizado para tal, representando a 
CONTRATANTE no local de recebimento

O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o 
fornecimento de veículos mencionados, determinando o que for necessário à regularização 
das faltas ou defeitos observados;

CONTRATADA poderá manter preposto, durante o período de vigência do 
para representá-la sempre que for necessário;

SOCIEDADE DE TRANSPORTES 
COLETIVOS DE BRASÍLIA

ASSESSORIA JURÍDICA 

DO PREÇO 

Os preços são fixos e irreajustáveis.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos necessários às despesas decorrentes da execução deste 
originados da TCB, ficando empenhada, desde já, a quantia total de 

, conforme a tabela abaixo:

DATA FONTE
 __ 
 __ 

DA FISCALIZAÇÃO 

O Diretor Presidente da CONTRATANTE

O Diretor Presidente da CONTRATANTE
exercerem o acompanhamento da execução do objeto do 
conclusivamente, sobre os aspectos técnicos do mesmo, cabendo
quando necessário ou solicitado; 

FISCALIZAÇÃO a função de elo entre a 

Durante a vigência deste CONTRATO, 
acompanhados e fiscalizados 

ou por empregado devidamente autorizado para tal, representando a 
no local de recebimento

O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o 
ento de veículos mencionados, determinando o que for necessário à regularização 

das faltas ou defeitos observados;

poderá manter preposto, durante o período de vigência do 
la sempre que for necessário;

SOCIEDADE DE TRANSPORTES 
DE BRASÍLIA

 
 
 

ASSESSORIA JURÍDICA 

Os preços são fixos e irreajustáveis. 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos necessários às despesas decorrentes da execução deste 
originados da TCB, ficando empenhada, desde já, a quantia total de 

, conforme a tabela abaixo: 

FONTE PROGRAMA DE 

 
 

DA FISCALIZAÇÃO  

CONTRATANTE nomeará o Executor do contrato;

CONTRATANTE
exercerem o acompanhamento da execução do objeto do 
conclusivamente, sobre os aspectos técnicos do mesmo, cabendo

 

a função de elo entre a 

CONTRATO, 
 pelo Diretor Técnico e Gerente de Operações da 

ou por empregado devidamente autorizado para tal, representando a 
no local de recebimento; 

O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o 
ento de veículos mencionados, determinando o que for necessário à regularização 

das faltas ou defeitos observados; 

poderá manter preposto, durante o período de vigência do 
la sempre que for necessário;

SOCIEDADE DE TRANSPORTES 
DE BRASÍLIA LTDA. 

ASSESSORIA JURÍDICA – ASJUR/TCB

SGON, Quadra 06,  Lote Único,  Bloco “A”

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Os recursos necessários às despesas decorrentes da execução deste 
originados da TCB, ficando empenhada, desde já, a quantia total de 

PROGRAMA DE 
TRABALHO

___ 
___ 

nomeará o Executor do contrato;

CONTRATANTE designará empregados para, em comissão, 
exercerem o acompanhamento da execução do objeto do 
conclusivamente, sobre os aspectos técnicos do mesmo, cabendo

a função de elo entre a CONTRATADA

CONTRATO, o fornecimento de veículos, serão ainda 
pelo Diretor Técnico e Gerente de Operações da 

ou por empregado devidamente autorizado para tal, representando a 

O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o 
ento de veículos mencionados, determinando o que for necessário à regularização 

poderá manter preposto, durante o período de vigência do 
la sempre que for necessário; 

SOCIEDADE DE TRANSPORTES 
LTDA. – TCB

ASJUR/TCB 

SGON, Quadra 06,  Lote Único,  Bloco “A”

Os recursos necessários às despesas decorrentes da execução deste 
originados da TCB, ficando empenhada, desde já, a quantia total de R$835.000,00 

PROGRAMA DE 
TRABALHO 

NATUREZA 
DA DESPESA

nomeará o Executor do contrato;

designará empregados para, em comissão, 
exercerem o acompanhamento da execução do objeto do CONTRATO
conclusivamente, sobre os aspectos técnicos do mesmo, cabendo-lh

CONTRATADA e a 

o fornecimento de veículos, serão ainda 
pelo Diretor Técnico e Gerente de Operações da 

ou por empregado devidamente autorizado para tal, representando a 

O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o 
ento de veículos mencionados, determinando o que for necessário à regularização 

poderá manter preposto, durante o período de vigência do 

TCB 

SGON, Quadra 06,  Lote Único,  Bloco “A”
Fone

www.tcb.df .gov.br

Os recursos necessários às despesas decorrentes da execução deste CONTRATO
835.000,00 (

NATUREZA 
DA DESPESA

__ 
__ 

nomeará o Executor do contrato; 

designará empregados para, em comissão, 
CONTRATO

lhes apresentar relatórios, 

e a CONTRATANTE;

o fornecimento de veículos, serão ainda 
pelo Diretor Técnico e Gerente de Operações da 

ou por empregado devidamente autorizado para tal, representando a 

O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o 
ento de veículos mencionados, determinando o que for necessário à regularização 

poderá manter preposto, durante o período de vigência do CONTRATO

SGON, Quadra 06,  Lote Único,  Bloco “A”
Fone: (61)  3344

www.tcb.df .gov.br

CONTRATO serão 
(oitocentos e

NATUREZA 
DA DESPESA 

VALOR
R$
__ 
__ 

designará empregados para, em comissão, 
CONTRATO, opinando, 
es apresentar relatórios, 

CONTRATANTE; 

o fornecimento de veículos, serão ainda 
pelo Diretor Técnico e Gerente de Operações da 

ou por empregado devidamente autorizado para tal, representando a 

O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o 
ento de veículos mencionados, determinando o que for necessário à regularização 

CONTRATO, 
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serão 
oitocentos e 

VALOR 
R$ 

 
 

designará empregados para, em comissão, 
, opinando, 

es apresentar relatórios, 

o fornecimento de veículos, serão ainda 
pelo Diretor Técnico e Gerente de Operações da 

ou por empregado devidamente autorizado para tal, representando a 

O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o 
ento de veículos mencionados, determinando o que for necessário à regularização 

, 



 

 

12.7.

12.8.

 

13. CLÁUSULA TREZE 

13.1.
1993. 

13.2.
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e 
do valor inicial atualizado da contratação.

13.3.

13.4.

 

    

12.7. Não obstante a 
veículos e atividades correlatas, a 
qualquer forma restrinja a plenitude dessas responsabilidades, exercer a mais ampla e 
completa fiscali

12.8. A FISCALIZAÇÃO, 
CONTRATANTE
faturas, no comunicado à 
sobre a aplicação de multas, no atendimento às observações de caráter técnico e outros 
fatores que possam influenciar no fiel cumprimento do 
independentemente das sanções previstas.

 

CLÁUSULA TREZE 

13.1. Eventuais alterações contratuais reger
1993.  

13.2. A CONTRATADA
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e 
do valor inicial atualizado da contratação.

13.2.1. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento).

13.3. Da Prorrogação

13.3.1.  Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem 
prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de 
seu equilíbrio econômico

13.4. A variação do
penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como 
o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite de seu valor corrigido, não 
caracteri
a celebração de aditamento (§ 8°, art. 65 da LEI).
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Não obstante a CONTRATADA
veículos e atividades correlatas, a 
qualquer forma restrinja a plenitude dessas responsabilidades, exercer a mais ampla e 
completa fiscalização sobre o fornecimento;

FISCALIZAÇÃO, 
CONTRATANTE no tocante ao cumprimento das 
faturas, no comunicado à 
sobre a aplicação de multas, no atendimento às observações de caráter técnico e outros 
fatores que possam influenciar no fiel cumprimento do 
independentemente das sanções previstas.

CLÁUSULA TREZE - DAS ALTERAÇÕES

tuais alterações contratuais reger

CONTRATADA 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e 
do valor inicial atualizado da contratação.

As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento).

Da Prorrogação 

Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem 
prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de 
seu equilíbrio econômico

A variação do valor contratual para fazer face às atualizações, compensações ou 
penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como 
o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite de seu valor corrigido, não 
caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando 
a celebração de aditamento (§ 8°, art. 65 da LEI).

SOCIEDADE DE TRANSPORTES 
COLETIVOS DE BRASÍLIA

ASSESSORIA JURÍDICA 

CONTRATADA
veículos e atividades correlatas, a 
qualquer forma restrinja a plenitude dessas responsabilidades, exercer a mais ampla e 

zação sobre o fornecimento;

FISCALIZAÇÃO, na pessoa do Executor do contrato
no tocante ao cumprimento das 

faturas, no comunicado à CONTRATANTE
sobre a aplicação de multas, no atendimento às observações de caráter técnico e outros 
fatores que possam influenciar no fiel cumprimento do 
independentemente das sanções previstas.

DAS ALTERAÇÕES

tuais alterações contratuais reger

 ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e 
do valor inicial atualizado da contratação.

As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento).

Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem 
prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de 
seu equilíbrio econômico-financeiro, conforme § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93.

valor contratual para fazer face às atualizações, compensações ou 
penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como 
o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite de seu valor corrigido, não 

zam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando 
a celebração de aditamento (§ 8°, art. 65 da LEI).

SOCIEDADE DE TRANSPORTES 
DE BRASÍLIA

 
 
 

ASSESSORIA JURÍDICA 

CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pelo fornecimento dos 
veículos e atividades correlatas, a CONTRATANTE
qualquer forma restrinja a plenitude dessas responsabilidades, exercer a mais ampla e 

zação sobre o fornecimento; 

na pessoa do Executor do contrato
no tocante ao cumprimento das 

CONTRATANTE sobre a permissão para libera
sobre a aplicação de multas, no atendimento às observações de caráter técnico e outros 
fatores que possam influenciar no fiel cumprimento do 
independentemente das sanções previstas. 

DAS ALTERAÇÕES 

tuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 

ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e 
do valor inicial atualizado da contratação. 

As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento). 

Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem 
prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de 

financeiro, conforme § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93.

valor contratual para fazer face às atualizações, compensações ou 
penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como 
o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite de seu valor corrigido, não 

zam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando 
a celebração de aditamento (§ 8°, art. 65 da LEI).

SOCIEDADE DE TRANSPORTES 
DE BRASÍLIA LTDA. 

ASSESSORIA JURÍDICA – ASJUR/TCB

SGON, Quadra 06,  Lote Único,  Bloco “A”

seja a única e exclusiva responsável pelo fornecimento dos 
CONTRATANTE reserva

qualquer forma restrinja a plenitude dessas responsabilidades, exercer a mais ampla e 

na pessoa do Executor do contrato
no tocante ao cumprimento das CLÁUSULAS

sobre a permissão para libera
sobre a aplicação de multas, no atendimento às observações de caráter técnico e outros 
fatores que possam influenciar no fiel cumprimento do 

ão pela disciplina do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 

ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e 

As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o 

Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem 
prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de 

financeiro, conforme § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93.

valor contratual para fazer face às atualizações, compensações ou 
penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como 
o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite de seu valor corrigido, não 

zam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando 
a celebração de aditamento (§ 8°, art. 65 da LEI). 

SOCIEDADE DE TRANSPORTES 
LTDA. – TCB

ASJUR/TCB 

SGON, Quadra 06,  Lote Único,  Bloco “A”

seja a única e exclusiva responsável pelo fornecimento dos 
reserva-se o direito de, sem que de 

qualquer forma restrinja a plenitude dessas responsabilidades, exercer a mais ampla e 

na pessoa do Executor do contrato, agirá e decidirá em nome da 
CLÁUSULAS contratuais, à certificação de 

sobre a permissão para libera
sobre a aplicação de multas, no atendimento às observações de caráter técnico e outros 
fatores que possam influenciar no fiel cumprimento do TERMO DE CONTRATO

ão pela disciplina do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 

ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e 

As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o 

Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem 
prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de 

financeiro, conforme § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93.

valor contratual para fazer face às atualizações, compensações ou 
penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como 
o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite de seu valor corrigido, não 

zam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando 

TCB 

SGON, Quadra 06,  Lote Único,  Bloco “A”
Fone

www.tcb.df .gov.br

seja a única e exclusiva responsável pelo fornecimento dos 
se o direito de, sem que de 

qualquer forma restrinja a plenitude dessas responsabilidades, exercer a mais ampla e 

agirá e decidirá em nome da 
contratuais, à certificação de 

sobre a permissão para liberação do pagamento, 
sobre a aplicação de multas, no atendimento às observações de caráter técnico e outros 

TERMO DE CONTRATO

ão pela disciplina do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 

ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) 

As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o 

Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem 
prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de 

financeiro, conforme § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93.

valor contratual para fazer face às atualizações, compensações ou 
penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como 
o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite de seu valor corrigido, não 

zam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando 

SGON, Quadra 06,  Lote Único,  Bloco “A”
Fone: (61)  3344

www.tcb.df .gov.br

seja a única e exclusiva responsável pelo fornecimento dos 
se o direito de, sem que de 

qualquer forma restrinja a plenitude dessas responsabilidades, exercer a mais ampla e 

agirá e decidirá em nome da 
contratuais, à certificação de 

ção do pagamento, 
sobre a aplicação de multas, no atendimento às observações de caráter técnico e outros 

TERMO DE CONTRATO, 

ão pela disciplina do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 

ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
cinco por cento) 

As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o 

Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem 
prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de 

financeiro, conforme § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93. 

valor contratual para fazer face às atualizações, compensações ou 
penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como 
o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite de seu valor corrigido, não 

zam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando 
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seja a única e exclusiva responsável pelo fornecimento dos 
se o direito de, sem que de 

qualquer forma restrinja a plenitude dessas responsabilidades, exercer a mais ampla e 

agirá e decidirá em nome da 
contratuais, à certificação de 

ção do pagamento, 
sobre a aplicação de multas, no atendimento às observações de caráter técnico e outros 

, 

ão pela disciplina do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 

ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
cinco por cento) 

As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o 

Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem 
prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de 

valor contratual para fazer face às atualizações, compensações ou 
penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como 
o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite de seu valor corrigido, não 

zam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando 



 

 

14. CLÁUSULA CATORZE 

14.1.
2002, do Decreto nº 3.555, de 2000 e do Decreto nº 5.450, de 2005, 
constantes nos art. 82 e s/s da Lei 13.303/2016, 

14.2.
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

    

CLÁUSULA CATORZE 

14.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666,
2002, do Decreto nº 3.555, de 2000 e do Decreto nº 5.450, de 2005, 
constantes nos art. 82 e s/s da Lei 13.303/2016, 

14.1.1. inexecutar

14.1.2. apresentar documentação falsa;

14.1.3. comportar

14.1.4. cometer fraude fiscal;

14.1.5. descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital e no Contrato.

14.2. A CONTRATADA
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a. advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 
prejuízos significativos ao objeto da contratação;

b. multa:

I - 0,33% (trinta e três 
execução
em atraso, até o
a até 30 (tr

II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de 
material ou
montante das parcelas
critério do órgão contratante;

III - quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto 
para o

IV - 
adjudicatário
Administração; (Decreto 36.974,
de 14/12/2015);

V - 1% (um por cento) sobre o valor do contrat
dotação

SOCIEDADE DE TRANSPORTES 
COLETIVO

ASSESSORIA JURÍDICA 

 

CLÁUSULA CATORZE - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666,
2002, do Decreto nº 3.555, de 2000 e do Decreto nº 5.450, de 2005, 
constantes nos art. 82 e s/s da Lei 13.303/2016, 

inexecutar total ou parcialmente o contrato;

apresentar documentação falsa;

comportar-se de modo inidôneo;

cometer fraude fiscal;

descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital e no Contrato.

CONTRATADA que cometer qualquer das infrações  discriminadas acima 
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 
prejuízos significativos ao objeto da contratação;

multa: 

0,33% (trinta e três 
execução de serviços, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas 
em atraso, até o 
a até 30 (trinta) dias de atraso;

0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de 
material ou execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o 
montante das parcelas
critério do órgão contratante;

quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto 
para o  inadimplemento completo da obrigação contratada;

 1% (um por cento) do valor total do contrato em c
adjudicatário em assinar o termo contratual dentro do prazo estabelecido pela 
Administração; (Decreto 36.974,
de 14/12/2015); 

1% (um por cento) sobre o valor do contrat
dotação orçamentária que reste executar, o que for menor, em caso de rescisão 

SOCIEDADE DE TRANSPORTES 
COLETIVOS DE BRASÍLIA

ASSESSORIA JURÍDICA 

DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666,
2002, do Decreto nº 3.555, de 2000 e do Decreto nº 5.450, de 2005, 
constantes nos art. 82 e s/s da Lei 13.303/2016, 

total ou parcialmente o contrato;

apresentar documentação falsa;

se de modo inidôneo;

cometer fraude fiscal; 

descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital e no Contrato.

que cometer qualquer das infrações  discriminadas acima 
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 
prejuízos significativos ao objeto da contratação;

0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou 
de serviços, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas 

 limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde 
inta) dias de atraso;

0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de 
execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o 

montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em cará
critério do órgão contratante; 

quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto 
inadimplemento completo da obrigação contratada;

1% (um por cento) do valor total do contrato em c
em assinar o termo contratual dentro do prazo estabelecido pela 

Administração; (Decreto 36.974,
 

1% (um por cento) sobre o valor do contrat
orçamentária que reste executar, o que for menor, em caso de rescisão 

SOCIEDADE DE TRANSPORTES 
DE BRASÍLIA

 
 
 

ASSESSORIA JURÍDICA 

DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666,
2002, do Decreto nº 3.555, de 2000 e do Decreto nº 5.450, de 2005, 
constantes nos art. 82 e s/s da Lei 13.303/2016, a CONTRATADA que, no decorrer da contratação:

total ou parcialmente o contrato;

apresentar documentação falsa; 

se de modo inidôneo; 

descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital e no Contrato.

que cometer qualquer das infrações  discriminadas acima 
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 
prejuízos significativos ao objeto da contratação;

centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou 
de serviços, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas 

limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde 
inta) dias de atraso; 

0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de 
execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o 

obrigacionais adimplidas em atraso, em cará
 

quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto 
inadimplemento completo da obrigação contratada;

1% (um por cento) do valor total do contrato em c
em assinar o termo contratual dentro do prazo estabelecido pela 

Administração; (Decreto 36.974, de 11 de dezembro de 2015, publicado no DODF nº 238, 

1% (um por cento) sobre o valor do contrat
orçamentária que reste executar, o que for menor, em caso de rescisão 

SOCIEDADE DE TRANSPORTES 
DE BRASÍLIA LTDA. 

ASSESSORIA JURÍDICA – ASJUR/TCB

SGON, Quadra 06,  Lote Único,  Bloco “A”

DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666,
2002, do Decreto nº 3.555, de 2000 e do Decreto nº 5.450, de 2005, 

a CONTRATADA que, no decorrer da contratação:

total ou parcialmente o contrato; 

descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital e no Contrato.

que cometer qualquer das infrações  discriminadas acima 
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 
prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou 
de serviços, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas 

limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde 

0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de 
execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o 

obrigacionais adimplidas em atraso, em cará

quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto 
inadimplemento completo da obrigação contratada;

1% (um por cento) do valor total do contrato em c
em assinar o termo contratual dentro do prazo estabelecido pela 

de 11 de dezembro de 2015, publicado no DODF nº 238, 

1% (um por cento) sobre o valor do contrato que reste executar ou sobre o valor da 
orçamentária que reste executar, o que for menor, em caso de rescisão 

SOCIEDADE DE TRANSPORTES 
LTDA. – TCB

ASJUR/TCB 

SGON, Quadra 06,  Lote Único,  Bloco “A”

DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 
2002, do Decreto nº 3.555, de 2000 e do Decreto nº 5.450, de 2005, 

a CONTRATADA que, no decorrer da contratação:

descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital e no Contrato.

que cometer qualquer das infrações  discriminadas acima 
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 

centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou 
de serviços, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas 

limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde 

0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de 
execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o 

obrigacionais adimplidas em atraso, em cará

quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto 
inadimplemento completo da obrigação contratada; 

1% (um por cento) do valor total do contrato em caso de recusa injustificada do 
em assinar o termo contratual dentro do prazo estabelecido pela 

de 11 de dezembro de 2015, publicado no DODF nº 238, 

o que reste executar ou sobre o valor da 
orçamentária que reste executar, o que for menor, em caso de rescisão 

TCB 

SGON, Quadra 06,  Lote Único,  Bloco “A”
Fone

www.tcb.df .gov.br

DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

de 1993, da Lei nº 10.520, de 
2002, do Decreto nº 3.555, de 2000 e do Decreto nº 5.450, de 2005, sem prejuízo daquelas 

a CONTRATADA que, no decorrer da contratação:

descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital e no Contrato. 

que cometer qualquer das infrações  discriminadas acima ficará sujeita, 

advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 

centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou 
de serviços, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas 

limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde 

0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de 
execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o 

obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter excepcional, e a 

quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto 

aso de recusa injustificada do 
em assinar o termo contratual dentro do prazo estabelecido pela 

de 11 de dezembro de 2015, publicado no DODF nº 238, 

o que reste executar ou sobre o valor da 
orçamentária que reste executar, o que for menor, em caso de rescisão 

SGON, Quadra 06,  Lote Único,  Bloco “A”
Fone: (61)  3344

www.tcb.df .gov.br

de 1993, da Lei nº 10.520, de 
sem prejuízo daquelas 

a CONTRATADA que, no decorrer da contratação: 

ficará sujeita, 

advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 

centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou 
de serviços, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas 

limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde 

0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de 
execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o 

ter excepcional, e a 

quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto 

aso de recusa injustificada do 
em assinar o termo contratual dentro do prazo estabelecido pela 

de 11 de dezembro de 2015, publicado no DODF nº 238, 

o que reste executar ou sobre o valor da 
orçamentária que reste executar, o que for menor, em caso de rescisão 
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de 1993, da Lei nº 10.520, de 
sem prejuízo daquelas 

 

ficará sujeita, 

advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 

centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou 
de serviços, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas 

limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde 

0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de 
execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o 

ter excepcional, e a 

quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto 

aso de recusa injustificada do 
em assinar o termo contratual dentro do prazo estabelecido pela 

de 11 de dezembro de 2015, publicado no DODF nº 238, 

o que reste executar ou sobre o valor da 
orçamentária que reste executar, o que for menor, em caso de rescisão 



 

 

    

contratual; (Decreto 36.974,
14/12/2015);

VI - 
da dotação
qualquer cláusula do
11 de dezembro de 2015,

b.1. 
8º, da Lei
contratada a
recebimento da
seguinte ordem:

I - mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato;

II- mediante desconto no 

III - mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.

b.2. 
responderá à
Preços Mercado (IGP
eventualmente devidos pela Administração ou

b.3. 
dia seguinte
expediente normal na

b.4. 

I- o atraso não superior a 5 (c

II- a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.

b.5. 
natureza e a
observado o princípio da

b.6. 
cancelados
contratante em admitir atraso
inciso II do subitem 

SOCIEDADE DE TRANSPORTES 
COLETIVO

ASSESSORIA JURÍDICA 

 

contratual; (Decreto 36.974,
14/12/2015); 

 até 1% (um por cento) sobre o valo
da dotação orçamentária que reste executar, o que for menor, pelo descumprimento de 
qualquer cláusula do
11 de dezembro de 2015,

 A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 
8º, da Lei nº 8.666/93 e será executada após regular processo administrativo, oferecido à 
contratada a oportunidade de defesa prévia,
recebimento da notificação, nos termos do § 3 do art. 86 da Lei nº 8.666/93, observada a 
seguinte ordem: 

mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato;

mediante desconto no 

mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.

 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá à contratada pela sua diferença, devidamente atuali
Preços Mercado (IGP
eventualmente devidos pela Administração ou

 O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do 
dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, se dia de 
expediente normal na

 Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:

o atraso não superior a 5 (c

a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.

 A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a 
natureza e a gravidade da falta cometida, consoante o previsto do subitem 8.1.2
observado o princípio da

 Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverão ser 
cancelados e/ou rescindidos, exceto se houver justificado interesse da unidade 
contratante em admitir atraso
inciso II do subitem 

SOCIEDADE DE TRANSPORTES 
COLETIVOS DE BRASÍLIA

ASSESSORIA JURÍDICA 

contratual; (Decreto 36.974, de 11 de dezembro de 2015, publicado no DODF nº 238, de 

até 1% (um por cento) sobre o valo
orçamentária que reste executar, o que for menor, pelo descumprimento de 

qualquer cláusula do contrato, respeitado o disposto nos incisos I e II. (Decreto 36.974, de 
11 de dezembro de 2015, publi

A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 
nº 8.666/93 e será executada após regular processo administrativo, oferecido à 

oportunidade de defesa prévia,
notificação, nos termos do § 3 do art. 86 da Lei nº 8.666/93, observada a 
 

mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato;

mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada;

mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.

Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
contratada pela sua diferença, devidamente atuali

Preços Mercado (IGP-M) 
eventualmente devidos pela Administração ou

O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do 
ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, se dia de 

expediente normal na repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte.

Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:

o atraso não superior a 5 (c

a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.

A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a 
gravidade da falta cometida, consoante o previsto do subitem 8.1.2

observado o princípio da proporcionalidade.

Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverão ser 
e/ou rescindidos, exceto se houver justificado interesse da unidade 

contratante em admitir atraso
inciso II do subitem  

SOCIEDADE DE TRANSPORTES 
DE BRASÍLIA

 
 
 

ASSESSORIA JURÍDICA 

de 11 de dezembro de 2015, publicado no DODF nº 238, de 

até 1% (um por cento) sobre o valor do contrato que reste executar ou sobre o valor 
orçamentária que reste executar, o que for menor, pelo descumprimento de 

contrato, respeitado o disposto nos incisos I e II. (Decreto 36.974, de 
publicado no DODF nº 238, de 14/12/2015).

A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 
nº 8.666/93 e será executada após regular processo administrativo, oferecido à 

oportunidade de defesa prévia,
notificação, nos termos do § 3 do art. 86 da Lei nº 8.666/93, observada a 

mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato;

valor das parcelas devidas à contratada;

mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.

Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
contratada pela sua diferença, devidamente atuali

 ou equivalente, que será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou

O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do 
ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, se dia de 

repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte.

Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:

o atraso não superior a 5 (cinco) dias; 

a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.

A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a 
gravidade da falta cometida, consoante o previsto do subitem 8.1.2

proporcionalidade.

Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverão ser 
e/ou rescindidos, exceto se houver justificado interesse da unidade 

contratante em admitir atraso superior a 30 (tr

SOCIEDADE DE TRANSPORTES 
DE BRASÍLIA LTDA. 

ASSESSORIA JURÍDICA – ASJUR/TCB

SGON, Quadra 06,  Lote Único,  Bloco “A”

de 11 de dezembro de 2015, publicado no DODF nº 238, de 

r do contrato que reste executar ou sobre o valor 
orçamentária que reste executar, o que for menor, pelo descumprimento de 

contrato, respeitado o disposto nos incisos I e II. (Decreto 36.974, de 
cado no DODF nº 238, de 14/12/2015).

A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 
nº 8.666/93 e será executada após regular processo administrativo, oferecido à 

oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do 
notificação, nos termos do § 3 do art. 86 da Lei nº 8.666/93, observada a 

mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato;

valor das parcelas devidas à contratada;

mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.

Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
contratada pela sua diferença, devidamente atuali

ou equivalente, que será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou cobrados judicialmente.

O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do 
ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, se dia de 

repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte.

Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:

a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.

A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a 
gravidade da falta cometida, consoante o previsto do subitem 8.1.2

proporcionalidade. 

Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverão ser 
e/ou rescindidos, exceto se houver justificado interesse da unidade 

superior a 30 (trinta) dias, que será penalizado na form

SOCIEDADE DE TRANSPORTES 
LTDA. – TCB

ASJUR/TCB 

SGON, Quadra 06,  Lote Único,  Bloco “A”

de 11 de dezembro de 2015, publicado no DODF nº 238, de 

r do contrato que reste executar ou sobre o valor 
orçamentária que reste executar, o que for menor, pelo descumprimento de 

contrato, respeitado o disposto nos incisos I e II. (Decreto 36.974, de 
cado no DODF nº 238, de 14/12/2015).

A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 
nº 8.666/93 e será executada após regular processo administrativo, oferecido à 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do 
notificação, nos termos do § 3 do art. 86 da Lei nº 8.666/93, observada a 

mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato;

valor das parcelas devidas à contratada; 

mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.

Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de 

ou equivalente, que será descontada dos pagamentos 
cobrados judicialmente.

O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do 
ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, se dia de 

repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte.

Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:

a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.

A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a 
gravidade da falta cometida, consoante o previsto do subitem 8.1.2

Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverão ser 
e/ou rescindidos, exceto se houver justificado interesse da unidade 

inta) dias, que será penalizado na form

TCB 

SGON, Quadra 06,  Lote Único,  Bloco “A”
Fone

www.tcb.df .gov.br

de 11 de dezembro de 2015, publicado no DODF nº 238, de 

r do contrato que reste executar ou sobre o valor 
orçamentária que reste executar, o que for menor, pelo descumprimento de 

contrato, respeitado o disposto nos incisos I e II. (Decreto 36.974, de 
cado no DODF nº 238, de 14/12/2015). 

A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 
nº 8.666/93 e será executada após regular processo administrativo, oferecido à 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do 
notificação, nos termos do § 3 do art. 86 da Lei nº 8.666/93, observada a 

mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato; 

 

mediante procedimento administrativo ou judicial de execução. 

Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
zada pelo Índice Geral de 

ou equivalente, que será descontada dos pagamentos 
cobrados judicialmente. 

O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do 
ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, se dia de 

repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte. 

Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado: 

a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.

A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a 
gravidade da falta cometida, consoante o previsto do subitem 8.1.2

Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverão ser 
e/ou rescindidos, exceto se houver justificado interesse da unidade 

inta) dias, que será penalizado na form

SGON, Quadra 06,  Lote Único,  Bloco “A”
Fone: (61)  3344

www.tcb.df .gov.br

de 11 de dezembro de 2015, publicado no DODF nº 238, de 

r do contrato que reste executar ou sobre o valor 
orçamentária que reste executar, o que for menor, pelo descumprimento de 

contrato, respeitado o disposto nos incisos I e II. (Decreto 36.974, de 

A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 
nº 8.666/93 e será executada após regular processo administrativo, oferecido à 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do 
notificação, nos termos do § 3 do art. 86 da Lei nº 8.666/93, observada a 

 

Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
zada pelo Índice Geral de 

ou equivalente, que será descontada dos pagamentos 

O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do 
ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, se dia de 

 

a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.

A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a 
gravidade da falta cometida, consoante o previsto do subitem 8.1.2 e 

Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverão ser 
e/ou rescindidos, exceto se houver justificado interesse da unidade 

inta) dias, que será penalizado na forma do 

 

SGON, Quadra 06,  Lote Único,  Bloco “A”  
:  (61)  3344-2769 

www.tcb.df .gov.br  

 

de 11 de dezembro de 2015, publicado no DODF nº 238, de 

r do contrato que reste executar ou sobre o valor 
orçamentária que reste executar, o que for menor, pelo descumprimento de 

contrato, respeitado o disposto nos incisos I e II. (Decreto 36.974, de 

A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 
nº 8.666/93 e será executada após regular processo administrativo, oferecido à 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do 
notificação, nos termos do § 3 do art. 86 da Lei nº 8.666/93, observada a 

Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
zada pelo Índice Geral de 

ou equivalente, que será descontada dos pagamentos 

O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do 
ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, se dia de 

a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança. 

A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a 
e 

Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverão ser 
e/ou rescindidos, exceto se houver justificado interesse da unidade 

a do 



 

 

14.3.
com o órgão licitante e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem 
ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:

14.4.
que assegurará o contradit
8.666, de 1993,

14.5.
conduta do infrator
observado o princípio da proporcionalidade.

14.6.
serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduz
caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

14.7.
(cinco) dias
competente.

    

b.7. 
de rescisão contratual que não ensejam penalidades.

c. suspensão de licitar e impedimento de contratar com a A
com os itens

d. impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF pelo prazo 
de até cinco anos;

e. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Admini
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a 

14.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

14.3. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar 
com o órgão licitante e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem 
ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:

14.3.1. tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de tributos;

14.3.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustr

14.3.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 
atos ilícitos praticados.

14.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar
que assegurará o contradit
8.666, de 1993,

14.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator
observado o princípio da proporcionalidade.

14.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à 
serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduz
caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

14.7. Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 
(cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicação 
competente. 

SOCIEDADE DE TRANSPORTES 
COLETIVO

ASSESSORIA JURÍDICA 

 

 A sanção pecuniária prevista no inciso IV do subitem 
rescisão contratual que não ensejam penalidades.

suspensão de licitar e impedimento de contratar com a A
com os itens 8.4.3 e seguintes do Edital de Licitação

impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF pelo prazo 
de até cinco anos; 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Admini
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a CONTRATADA

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar 
com o órgão licitante e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem 
ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:

tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de tributos;

tenham praticado atos ilícitos visando a frustr

demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 
atos ilícitos praticados. 

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar
que assegurará o contradit
8.666, de 1993, Lei 13.303/2016

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade.

As multas devidas e/ou prejuízos causados à 
serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduz
caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 
, a contar da data do recebimento da comunicação 

SOCIEDADE DE TRANSPORTES 
COLETIVOS DE BRASÍLIA

ASSESSORIA JURÍDICA 

A sanção pecuniária prevista no inciso IV do subitem 
rescisão contratual que não ensejam penalidades.

suspensão de licitar e impedimento de contratar com a A
8.4.3 e seguintes do Edital de Licitação

impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF pelo prazo 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Admini
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos ca

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar 
com o órgão licitante e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem 
ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:

tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de tributos; 

tenham praticado atos ilícitos visando a frustr

demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 
 

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar
que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando

Lei 13.303/2016 e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade.

As multas devidas e/ou prejuízos causados à 
serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduz
caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 
, a contar da data do recebimento da comunicação 

SOCIEDADE DE TRANSPORTES 
DE BRASÍLIA

 
 
 

ASSESSORIA JURÍDICA 

A sanção pecuniária prevista no inciso IV do subitem 
rescisão contratual que não ensejam penalidades.

suspensão de licitar e impedimento de contratar com a A
8.4.3 e seguintes do Edital de Licitação

impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF pelo prazo 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Admini
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

ressarcir a Administração pelos prejuízos ca

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar 
com o órgão licitante e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem 
ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:

tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no 

tenham praticado atos ilícitos visando a frustr

demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar
ório e a ampla defesa, observando

e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

As multas devidas e/ou prejuízos causados à 
serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduz
caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 
, a contar da data do recebimento da comunicação 

SOCIEDADE DE TRANSPORTES 
DE BRASÍLIA LTDA. 

ASSESSORIA JURÍDICA – ASJUR/TCB

SGON, Quadra 06,  Lote Único,  Bloco “A”

A sanção pecuniária prevista no inciso IV do subitem 
rescisão contratual que não ensejam penalidades. 

suspensão de licitar e impedimento de contratar com a A
8.4.3 e seguintes do Edital de Licitação; 

impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF pelo prazo 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Admini
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

ressarcir a Administração pelos prejuízos ca

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar 
com o órgão licitante e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem 
ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:

tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no 

tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar
ório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 

e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE
serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o 
caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 
, a contar da data do recebimento da comunicação 

SOCIEDADE DE TRANSPORTES 
LTDA. – TCB

ASJUR/TCB 

SGON, Quadra 06,  Lote Único,  Bloco “A”

A sanção pecuniária prevista no inciso IV do subitem b não se aplica nas hipóteses 
 

suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração, 

impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF pelo prazo 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Admini
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

ressarcir a Administração pelos prejuízos ca

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar 
com o órgão licitante e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem 
ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação: 

tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no 

ar os objetivos da licitação;

demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 
se o procedimento previsto na Lei nº 

e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

CONTRATANTE serão deduzidos dos valores a 
idos da garantia, ou ainda, quando for o 

caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 

Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 
, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 

TCB 

SGON, Quadra 06,  Lote Único,  Bloco “A”
Fone

www.tcb.df .gov.br

não se aplica nas hipóteses 

dministração, de conformidade 

impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF pelo prazo 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

ressarcir a Administração pelos prejuízos causados;

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar 
com o órgão licitante e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas 

tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no 

ar os objetivos da licitação; 

demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 

á em processo administrativo 
se o procedimento previsto na Lei nº 

e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

serão deduzidos dos valores a 
idos da garantia, ou ainda, quando for o 

Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 
enviada pela autoridade 

SGON, Quadra 06,  Lote Único,  Bloco “A”
Fone: (61)  3344

www.tcb.df .gov.br

não se aplica nas hipóteses 

de conformidade 

impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF pelo prazo 

stração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

usados; 

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar 
anterior, as empresas 

tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no 

demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 

á em processo administrativo 
se o procedimento previsto na Lei nº 

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

serão deduzidos dos valores a 
idos da garantia, ou ainda, quando for o 

Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 05 
enviada pela autoridade 

 

SGON, Quadra 06,  Lote Único,  Bloco “A”  
:  (61)  3344-2769 

www.tcb.df .gov.br  

 

não se aplica nas hipóteses 

de conformidade 

impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF pelo prazo 

stração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar 
anterior, as empresas 

tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no 

demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 

á em processo administrativo 
se o procedimento previsto na Lei nº 

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

serão deduzidos dos valores a 
idos da garantia, ou ainda, quando for o 

05 
enviada pela autoridade 



 

 

14.8.

14.9.
caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cab

15. CLÁUSULA QUINZE 

15.1.
motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de 
prevenir a ocorrência de dano de dif

 

16. CLÁUSULA DEZESSEIS 

16.1.
1993

    

14.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

14.9. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no 
caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cab

CLÁUSULA QUINZE 

15.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá 
motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de 
prevenir a ocorrência de dano de dif

CLÁUSULA DEZESSEIS 

16.1. São motivos para a rescisão do presente Contrato, nos termos do art. 78 da Lei n° 8.666, de 
1993 e normas prevista na Lei 13.303/16

I. o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

II. o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 

III. a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da 
conclusão do serviço, nos prazos estipulados; 

IV. o atraso injustificado no início do serviço; 

V. a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 

VI. a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da 
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, 
não admitidas no Contrato; 

VII. o desatendimento às determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus sup

VIII. o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da 
Lei nº 8.666, de 1993; 

IX. a decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil; 

X. a dissolução da sociedade, ou falecimento da 

SOCIEDADE DE TRANSPORTES 
COLETIVO

ASSESSORIA JURÍDICA 

 

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no 
caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cab

CLÁUSULA QUINZE - MEDIDAS ACAUTELADORAS

Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá 
motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de 
prevenir a ocorrência de dano de dif

CLÁUSULA DEZESSEIS -

São motivos para a rescisão do presente Contrato, nos termos do art. 78 da Lei n° 8.666, de 
e normas prevista na Lei 13.303/16

não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 

a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da 
nclusão do serviço, nos prazos estipulados; 

o atraso injustificado no início do serviço; 

a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 

a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da 
em, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, 

não admitidas no Contrato; 

o desatendimento às determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus sup

o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da 
Lei nº 8.666, de 1993;  

a decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil; 

a dissolução da sociedade, ou falecimento da 

SOCIEDADE DE TRANSPORTES 
COLETIVOS DE BRASÍLIA

ASSESSORIA JURÍDICA 

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no 
caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cab

MEDIDAS ACAUTELADORAS

Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá 
motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de 
prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

- DA RESCISÃO CONTRATUAL 

São motivos para a rescisão do presente Contrato, nos termos do art. 78 da Lei n° 8.666, de 
e normas prevista na Lei 13.303/16

não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 

a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da 
nclusão do serviço, nos prazos estipulados; 

o atraso injustificado no início do serviço; 

a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 

a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da 
em, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, 

não admitidas no Contrato;  

o desatendimento às determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus sup

o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da 
 

a decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil; 

a dissolução da sociedade, ou falecimento da 

SOCIEDADE DE TRANSPORTES 
DE BRASÍLIA

 
 
 

ASSESSORIA JURÍDICA 

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no 
caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cab

MEDIDAS ACAUTELADORAS

Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá 
motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de 

ícil ou impossível reparação.

DA RESCISÃO CONTRATUAL 

São motivos para a rescisão do presente Contrato, nos termos do art. 78 da Lei n° 8.666, de 
e normas prevista na Lei 13.303/16:  

não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 

a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da 
nclusão do serviço, nos prazos estipulados;  

o atraso injustificado no início do serviço;  

a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 

a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da 
em, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, 

o desatendimento às determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus sup

o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da 

a decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil; 

a dissolução da sociedade, ou falecimento da 

SOCIEDADE DE TRANSPORTES 
DE BRASÍLIA LTDA. 

ASSESSORIA JURÍDICA – ASJUR/TCB

SGON, Quadra 06,  Lote Único,  Bloco “A”

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no 
caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cab

MEDIDAS ACAUTELADORAS 

Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá 
motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de 

ícil ou impossível reparação.

DA RESCISÃO CONTRATUAL  

São motivos para a rescisão do presente Contrato, nos termos do art. 78 da Lei n° 8.666, de 

não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 

a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da 

a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 

a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da 
em, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, 

o desatendimento às determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da 

a decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil; 

a dissolução da sociedade, ou falecimento da CONTRATADA

SOCIEDADE DE TRANSPORTES 
LTDA. – TCB

ASJUR/TCB 

SGON, Quadra 06,  Lote Único,  Bloco “A”

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no 
caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá 
motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de 

ícil ou impossível reparação. 

São motivos para a rescisão do presente Contrato, nos termos do art. 78 da Lei n° 8.666, de 

não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 

a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da 

a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 

a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da 
em, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, 

o desatendimento às determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 
eriores;  

o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da 

a decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil;  

CONTRATADA;  

TCB 

SGON, Quadra 06,  Lote Único,  Bloco “A”
Fone

www.tcb.df .gov.br

As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no 
íveis. 

Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá 
motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de 

São motivos para a rescisão do presente Contrato, nos termos do art. 78 da Lei n° 8.666, de 

não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;  

o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 

a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da 

a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 

a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA
em, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, 

o desatendimento às determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 

o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da 

SGON, Quadra 06,  Lote Único,  Bloco “A”
Fone: (61)  3344

www.tcb.df .gov.br

As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no 

Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá 
motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de 

São motivos para a rescisão do presente Contrato, nos termos do art. 78 da Lei n° 8.666, de 

o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;  

a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da 

a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;  

CONTRATADA com 
em, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, 

o desatendimento às determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 

o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da 

 

SGON, Quadra 06,  Lote Único,  Bloco “A”  
:  (61)  3344-2769 

www.tcb.df .gov.br  

 

As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no 

Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá 
motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de 

São motivos para a rescisão do presente Contrato, nos termos do art. 78 da Lei n° 8.666, de 

a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da 

com 
em, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, 

o desatendimento às determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 

o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da 



 

 

16.2.
contraditório e a ampla defesa. 

16.3.

    

XI. a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que 
prejudique a execução do Contrato; 

XII. razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela
CONTRATANTE

XIII. a supressão, por parte da Administração, de serviços, acarretando modificação do valor 
inicial do Contrato além do limite permitido no § 1º do art. 

XIV. a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 
interna, guerra, ou ainda por repetidas suspensões
independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e 
contratualmente imprevistas desmobilizações, mobilizações e outras previstas, assegurada à 
CONTRATADA
obrigações assumidas, até que seja normalizada a situação; 

XV. o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração, 
decorrentes de serviços, fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo e
caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurada à 
CONTRATADA
seja normalizada a situação; 

XVI. a não liberação, por parte da Administração, do o
prazos contratuais; 

XVII. a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do Contrato; 

XVIII. o descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 1993, sem 
prejuízo das sanções penais cabíveis. 

16.2. Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 

16.3. A rescisão deste Contrato poderá ser: 

16.3.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos caso
incisos I a XII, XVII e XVIII desta cláusula; 

16.3.2. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja 
conveniência para a Administração;

SOCIEDADE DE TRANSPORTES 
COLETIVO

ASSESSORIA JURÍDICA 

 

ação social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que 
prejudique a execução do Contrato; 

razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrat
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato; 

a supressão, por parte da Administração, de serviços, acarretando modificação do valor 
inicial do Contrato além do limite permitido no § 1º do art. 

a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 
interna, guerra, ou ainda por repetidas suspensões
independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e 
contratualmente imprevistas desmobilizações, mobilizações e outras previstas, assegurada à 
CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensã
obrigações assumidas, até que seja normalizada a situação; 

o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração, 
decorrentes de serviços, fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo e
caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurada à 
CONTRATADA o direito de optar pela suspensão de cumprimento de suas obrigações, até que 
seja normalizada a situação; 

a não liberação, por parte da Administração, do o
prazos contratuais;  

a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do Contrato; 

o descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 1993, sem 
zo das sanções penais cabíveis. 

Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 

A rescisão deste Contrato poderá ser: 

determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos caso
incisos I a XII, XVII e XVIII desta cláusula; 

amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja 
conveniência para a Administração;

SOCIEDADE DE TRANSPORTES 
COLETIVOS DE BRASÍLIA

ASSESSORIA JURÍDICA 

ação social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que 
prejudique a execução do Contrato; 

razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
máxima autoridade da esfera administrat

e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato; 

a supressão, por parte da Administração, de serviços, acarretando modificação do valor 
inicial do Contrato além do limite permitido no § 1º do art. 

a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 
interna, guerra, ou ainda por repetidas suspensões
independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e 
contratualmente imprevistas desmobilizações, mobilizações e outras previstas, assegurada à 

, nesses casos, o direito de optar pela suspensã
obrigações assumidas, até que seja normalizada a situação; 

o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração, 
decorrentes de serviços, fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo e
caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurada à 

o direito de optar pela suspensão de cumprimento de suas obrigações, até que 
seja normalizada a situação;  

a não liberação, por parte da Administração, do o

a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do Contrato;  

o descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 1993, sem 
zo das sanções penais cabíveis. 

Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa.  

A rescisão deste Contrato poderá ser: 

determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos caso
incisos I a XII, XVII e XVIII desta cláusula; 

amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja 
conveniência para a Administração;

SOCIEDADE DE TRANSPORTES 
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ação social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que 
prejudique a execução do Contrato;  

razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
máxima autoridade da esfera administrat

e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato; 

a supressão, por parte da Administração, de serviços, acarretando modificação do valor 
inicial do Contrato além do limite permitido no § 1º do art. 

a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 
interna, guerra, ou ainda por repetidas suspensões
independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e 
contratualmente imprevistas desmobilizações, mobilizações e outras previstas, assegurada à 

, nesses casos, o direito de optar pela suspensã
obrigações assumidas, até que seja normalizada a situação; 

o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração, 
decorrentes de serviços, fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo e
caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurada à 

o direito de optar pela suspensão de cumprimento de suas obrigações, até que 

a não liberação, por parte da Administração, do o

a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 

o descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 1993, sem 
zo das sanções penais cabíveis.  

Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o 

A rescisão deste Contrato poderá ser:  

determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos caso
incisos I a XII, XVII e XVIII desta cláusula;  

amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja 
conveniência para a Administração; 
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ação social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que 

razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
máxima autoridade da esfera administrat

e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato; 

a supressão, por parte da Administração, de serviços, acarretando modificação do valor 
inicial do Contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993; 

a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 
interna, guerra, ou ainda por repetidas suspensões 
independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e 
contratualmente imprevistas desmobilizações, mobilizações e outras previstas, assegurada à 

, nesses casos, o direito de optar pela suspensã
obrigações assumidas, até que seja normalizada a situação; 

o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração, 
decorrentes de serviços, fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo e
caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurada à 

o direito de optar pela suspensão de cumprimento de suas obrigações, até que 

a não liberação, por parte da Administração, do objeto para execução do serviço, nos 

a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 

o descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 1993, sem 

Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o 

determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos caso

amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja 
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ação social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que 

razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a 

e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato; 

a supressão, por parte da Administração, de serviços, acarretando modificação do valor 
65 da Lei nº 8.666, de 1993; 

a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 

 que totalizem o mesmo prazo, 
independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e 
contratualmente imprevistas desmobilizações, mobilizações e outras previstas, assegurada à 

, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das 
obrigações assumidas, até que seja normalizada a situação;  

o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração, 
decorrentes de serviços, fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo e
caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurada à 

o direito de optar pela suspensão de cumprimento de suas obrigações, até que 

bjeto para execução do serviço, nos 

a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 

o descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 1993, sem 

Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o 

determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos caso

amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja 
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ação social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que 

razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
iva a que está subordinada a 

e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;  

a supressão, por parte da Administração, de serviços, acarretando modificação do valor 
65 da Lei nº 8.666, de 1993; 

a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 

que totalizem o mesmo prazo, 
independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e 
contratualmente imprevistas desmobilizações, mobilizações e outras previstas, assegurada à 

o do cumprimento das 

o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração, 
decorrentes de serviços, fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo e
caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurada à 

o direito de optar pela suspensão de cumprimento de suas obrigações, até que 

bjeto para execução do serviço, nos 

a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 

o descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 1993, sem 

Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o 

determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos 

amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja 
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ação social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que 

razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
iva a que está subordinada a 

 

a supressão, por parte da Administração, de serviços, acarretando modificação do valor 
65 da Lei nº 8.666, de 1993;  

a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 

que totalizem o mesmo prazo, 
independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e 
contratualmente imprevistas desmobilizações, mobilizações e outras previstas, assegurada à 

o do cumprimento das 

o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração, 
decorrentes de serviços, fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em 
caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurada à 

o direito de optar pela suspensão de cumprimento de suas obrigações, até que 

bjeto para execução do serviço, nos 

a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 

o descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 1993, sem 

Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o 

s enumerados nos 

amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja 
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ação social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que 

razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
iva a que está subordinada a 

a supressão, por parte da Administração, de serviços, acarretando modificação do valor 

a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 

que totalizem o mesmo prazo, 
independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e 
contratualmente imprevistas desmobilizações, mobilizações e outras previstas, assegurada à 

o do cumprimento das 

o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração, 
m 

caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurada à 
o direito de optar pela suspensão de cumprimento de suas obrigações, até que 

bjeto para execução do serviço, nos 

a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 

o descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 1993, sem 

Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o 

s enumerados nos 

amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja 



 

 

16.4.
fundamentada da autoridade competente. 

16.5.
da 
sofrido, tendo ainda direito a: 

16.6.
contratual, para ressarcimento da 
devidos, bem como a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos 
causados à 

16.7.

17. CLÁUSULA DEZESETE 

17.1.

18. CLÁUSULA DEZOITO 

18.1.
pela 
5.450, de 2005, no Decreto n° 3.555, de 2000, na Lei nº 8.078, de 1990 
Consumidor, no Decreto nº 3.722, de 2001, na Lei Complementar nº 123, de 2006, na Lei nº 
de 1993, subsidiariamente

    

16.3.3. judicial, nos termos da legislação.

16.4. A rescisão administrativa ou amigável 
fundamentada da autoridade competente. 

16.5. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII desta cláusula, sem que haja culpa 
da CONTRATADA
sofrido, tendo ainda direito a: 

16.5.1. devolução da garantia;

16.5.2. pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão.

16.6. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais ac
contratual, para ressarcimento da 
devidos, bem como a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos 
causados à CONTRATANTE

16.7. O termo de rescisão deverá indicar, conforme o caso:

16.7.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

16.7.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

16.7.3. Indenizações e multas.

CLÁUSULA DEZESETE 

17.1. Todas as correspondências, relatórios ou notificações originados da execução deste 
CONTRATO
CONTRATANTE
presente contrato, quando da qualificação das partes.

 

CLÁUSULA DEZOITO 

18.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos 
pela CONTRATANTE
5.450, de 2005, no Decreto n° 3.555, de 2000, na Lei nº 8.078, de 1990 
Consumidor, no Decreto nº 3.722, de 2001, na Lei Complementar nº 123, de 2006, na Lei nº 
de 1993, subsidiariamente
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judicial, nos termos da legislação.

A rescisão administrativa ou amigável 
fundamentada da autoridade competente. 

Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII desta cláusula, sem que haja culpa 
CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver 

sofrido, tendo ainda direito a: 

devolução da garantia;

pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão.

A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais ac
contratual, para ressarcimento da 
devidos, bem como a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos 

CONTRATANTE

O termo de rescisão deverá indicar, conforme o caso:

Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

Indenizações e multas.

CLÁUSULA DEZESETE -  

Todas as correspondências, relatórios ou notificações originados da execução deste 
CONTRATO serão sempre feitos por escrito e serão considerados como recebidos pela 
CONTRATANTE e pela 
presente contrato, quando da qualificação das partes.

CLÁUSULA DEZOITO - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos 
CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 10.520, de 2002, no Decreto nº 

5.450, de 2005, no Decreto n° 3.555, de 2000, na Lei nº 8.078, de 1990 
Consumidor, no Decreto nº 3.722, de 2001, na Lei Complementar nº 123, de 2006, na Lei nº 
de 1993, subsidiariamente
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COLETIVOS DE BRASÍLIA

ASSESSORIA JURÍDICA 

judicial, nos termos da legislação.

A rescisão administrativa ou amigável 
fundamentada da autoridade competente. 

Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII desta cláusula, sem que haja culpa 
, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver 

sofrido, tendo ainda direito a:  

devolução da garantia; 

pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão.

A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais ac
contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE
devidos, bem como a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos 

CONTRATANTE, além das sanç

O termo de rescisão deverá indicar, conforme o caso:

Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

Indenizações e multas. 

  CORRESPONDÊNCIAS E NOTIFICAÇÕES

Todas as correspondências, relatórios ou notificações originados da execução deste 
serão sempre feitos por escrito e serão considerados como recebidos pela 

e pela CONTRATADA
presente contrato, quando da qualificação das partes.

DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos 
segundo as disposições contidas na Lei nº 10.520, de 2002, no Decreto nº 

5.450, de 2005, no Decreto n° 3.555, de 2000, na Lei nº 8.078, de 1990 
Consumidor, no Decreto nº 3.722, de 2001, na Lei Complementar nº 123, de 2006, na Lei nº 
de 1993, subsidiariamente e na Lei 13.303/16
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judicial, nos termos da legislação. 

A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente.  

Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII desta cláusula, sem que haja culpa 
, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver 

pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão.

A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais ac
CONTRATANTE

devidos, bem como a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos 
, além das sanções previstas neste instrumento. 

O termo de rescisão deverá indicar, conforme o caso:

Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

CORRESPONDÊNCIAS E NOTIFICAÇÕES

Todas as correspondências, relatórios ou notificações originados da execução deste 
serão sempre feitos por escrito e serão considerados como recebidos pela 

CONTRATADA, desde que entregues nos ende
presente contrato, quando da qualificação das partes.

DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos 
segundo as disposições contidas na Lei nº 10.520, de 2002, no Decreto nº 

5.450, de 2005, no Decreto n° 3.555, de 2000, na Lei nº 8.078, de 1990 
Consumidor, no Decreto nº 3.722, de 2001, na Lei Complementar nº 123, de 2006, na Lei nº 

e na Lei 13.303/16, bem como nos demais regulamentos e normas 
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deverá ser precedida de autorização escrita e 

Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII desta cláusula, sem que haja culpa 
, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver 

pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão.

A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais ac
CONTRATANTE, e dos valores das multas e indenizações a ela 

devidos, bem como a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos 
ões previstas neste instrumento. 

O termo de rescisão deverá indicar, conforme o caso: 

Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

CORRESPONDÊNCIAS E NOTIFICAÇÕES

Todas as correspondências, relatórios ou notificações originados da execução deste 
serão sempre feitos por escrito e serão considerados como recebidos pela 

, desde que entregues nos ende
presente contrato, quando da qualificação das partes.  

Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos 
segundo as disposições contidas na Lei nº 10.520, de 2002, no Decreto nº 

5.450, de 2005, no Decreto n° 3.555, de 2000, na Lei nº 8.078, de 1990 
Consumidor, no Decreto nº 3.722, de 2001, na Lei Complementar nº 123, de 2006, na Lei nº 

, bem como nos demais regulamentos e normas 

SOCIEDADE DE TRANSPORTES 
LTDA. – TCB

ASJUR/TCB 

SGON, Quadra 06,  Lote Único,  Bloco “A”

deverá ser precedida de autorização escrita e 

Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII desta cláusula, sem que haja culpa 
, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver 

pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão.

A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a execução da garantia 
, e dos valores das multas e indenizações a ela 

devidos, bem como a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos 
ões previstas neste instrumento. 

Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

CORRESPONDÊNCIAS E NOTIFICAÇÕES 

Todas as correspondências, relatórios ou notificações originados da execução deste 
serão sempre feitos por escrito e serão considerados como recebidos pela 

, desde que entregues nos ende

Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos 
segundo as disposições contidas na Lei nº 10.520, de 2002, no Decreto nº 

5.450, de 2005, no Decreto n° 3.555, de 2000, na Lei nº 8.078, de 1990 
Consumidor, no Decreto nº 3.722, de 2001, na Lei Complementar nº 123, de 2006, na Lei nº 

, bem como nos demais regulamentos e normas 
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deverá ser precedida de autorização escrita e 

Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII desta cláusula, sem que haja culpa 
, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver 

pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão. 

arretará a execução da garantia 
, e dos valores das multas e indenizações a ela 

devidos, bem como a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos 
ões previstas neste instrumento.  

Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

Todas as correspondências, relatórios ou notificações originados da execução deste 
serão sempre feitos por escrito e serão considerados como recebidos pela 

, desde que entregues nos endereços constantes no 

Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos 
segundo as disposições contidas na Lei nº 10.520, de 2002, no Decreto nº 

5.450, de 2005, no Decreto n° 3.555, de 2000, na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do 
Consumidor, no Decreto nº 3.722, de 2001, na Lei Complementar nº 123, de 2006, na Lei nº 

, bem como nos demais regulamentos e normas 
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deverá ser precedida de autorização escrita e 

Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII desta cláusula, sem que haja culpa 
, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver 

arretará a execução da garantia 
, e dos valores das multas e indenizações a ela 

devidos, bem como a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos 

Todas as correspondências, relatórios ou notificações originados da execução deste 
serão sempre feitos por escrito e serão considerados como recebidos pela 

reços constantes no 

Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos 
segundo as disposições contidas na Lei nº 10.520, de 2002, no Decreto nº 

Código de Defesa do 
Consumidor, no Decreto nº 3.722, de 2001, na Lei Complementar nº 123, de 2006, na Lei nº 8.666, 

, bem como nos demais regulamentos e normas 
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deverá ser precedida de autorização escrita e 

Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII desta cláusula, sem que haja culpa 
, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver 

arretará a execução da garantia 
, e dos valores das multas e indenizações a ela 

devidos, bem como a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos 

Todas as correspondências, relatórios ou notificações originados da execução deste 
serão sempre feitos por escrito e serão considerados como recebidos pela 

reços constantes no 

Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos 
segundo as disposições contidas na Lei nº 10.520, de 2002, no Decreto nº 

Código de Defesa do 
8.666, 

, bem como nos demais regulamentos e normas 



 

 

administrativas federais, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas 
transcrições.

19. CLÁUSULA DEZENOVE 

19.1.
Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo 
de 20 (vinte) dias daquela data. 

20. CLÁUSULA VINTE 

20.1.

21. CLÁUSULA VINTE 

21.1.
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente 
Contrato. 

conforme, as partes a seguir fir
SEI/GDF, onde dispensam em comum acordo
obrigações assumidas no presente instrument

 

    

administrativas federais, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas 
transcrições. 

CLÁUSULA DEZENOVE 

19.1. Incumbirá à 
Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo 
de 20 (vinte) dias daquela data. 

CLÁUSULA VINTE 

20.1. São partes integrantes deste 
anexos, o Edital do Pregão Eletrônico 

CLÁUSULA VINTE 

21.1. Fica eleito o foro da Seção Judiciária de Brasília 
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente 
Contrato.  

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, 
conforme, as partes a seguir fir
SEI/GDF, onde dispensam em comum acordo
obrigações assumidas no presente instrument

SOCIEDADE DE TRANSPORTES 
COLETIVO

ASSESSORIA JURÍDICA 

 

administrativas federais, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas 

CLÁUSULA DEZENOVE -

Incumbirá à CONTRA
Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo 
de 20 (vinte) dias daquela data. 

CLÁUSULA VINTE -  DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

São partes integrantes deste 
anexos, o Edital do Pregão Eletrônico 

CLÁUSULA VINTE E UM 

Fica eleito o foro da Seção Judiciária de Brasília 
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente 

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, 
conforme, as partes a seguir fir
SEI/GDF, onde dispensam em comum acordo
obrigações assumidas no presente instrument

SOCIEDADE DE TRANSPORTES 
COLETIVOS DE BRASÍLIA

ASSESSORIA JURÍDICA 

administrativas federais, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas 

- DA PUBLICAÇÃO

CONTRATANTE 
Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo 
de 20 (vinte) dias daquela data.  

DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

São partes integrantes deste CONTRATO
anexos, o Edital do Pregão Eletrônico 

E UM - DO FORO 

Fica eleito o foro da Seção Judiciária de Brasília 
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente 

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, 
conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato, através de assinatura eletrônica via 
SEI/GDF, onde dispensam em comum acordo
obrigações assumidas no presente instrument

SOCIEDADE DE TRANSPORTES 
DE BRASÍLIA

 
 
 

ASSESSORIA JURÍDICA 

administrativas federais, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas 

DA PUBLICAÇÃO 

 providenciar a publicação do extrato deste Contrato na 
Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo 

DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

CONTRATO, como se nele estivessem transcritos, os seguintes 
anexos, o Edital do Pregão Eletrônico nº 14/201

 

Fica eleito o foro da Seção Judiciária de Brasília 
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente 

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, 
mam o presente Contrato, através de assinatura eletrônica via 

SEI/GDF, onde dispensam em comum acordo, a assinatura das testemunhas sem prejuízo das 
obrigações assumidas no presente instrumento. 

SOCIEDADE DE TRANSPORTES 
DE BRASÍLIA LTDA. 

ASSESSORIA JURÍDICA – ASJUR/TCB

SGON, Quadra 06,  Lote Único,  Bloco “A”

administrativas federais, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas 

providenciar a publicação do extrato deste Contrato na 
Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo 

DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

, como se nele estivessem transcritos, os seguintes 
/2019 e demais documentos pertinentes.

Fica eleito o foro da Seção Judiciária de Brasília – Distrito Federal, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente 

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, 
mam o presente Contrato, através de assinatura eletrônica via 

a assinatura das testemunhas sem prejuízo das 

SOCIEDADE DE TRANSPORTES 
LTDA. – TCB

ASJUR/TCB 

SGON, Quadra 06,  Lote Único,  Bloco “A”

administrativas federais, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas 

providenciar a publicação do extrato deste Contrato na 
Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo 

DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO 

, como se nele estivessem transcritos, os seguintes 
e demais documentos pertinentes.

Distrito Federal, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente 

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, depois de lido e achado 
mam o presente Contrato, através de assinatura eletrônica via 

a assinatura das testemunhas sem prejuízo das 

TCB 

SGON, Quadra 06,  Lote Único,  Bloco “A”
Fone

www.tcb.df .gov.br

administrativas federais, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas 

providenciar a publicação do extrato deste Contrato na 
Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo 

, como se nele estivessem transcritos, os seguintes 
e demais documentos pertinentes.

Distrito Federal, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente 

depois de lido e achado 
mam o presente Contrato, através de assinatura eletrônica via 

a assinatura das testemunhas sem prejuízo das 
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providenciar a publicação do extrato deste Contrato na 
Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo 

, como se nele estivessem transcritos, os seguintes 
e demais documentos pertinentes. 

Distrito Federal, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente 

depois de lido e achado 
mam o presente Contrato, através de assinatura eletrônica via Sistema 

a assinatura das testemunhas sem prejuízo das 
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administrativas federais, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas 

providenciar a publicação do extrato deste Contrato na 
Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo 

, como se nele estivessem transcritos, os seguintes 

Distrito Federal, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente 

depois de lido e achado 
istema 

a assinatura das testemunhas sem prejuízo das 
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Ata de Registro de Preços XX/2020 
  

Processo nº 00095-00002038/2019-79 

Pregão Eletrônico nº 17/2020. 

 

Aos _______ dias do mês de ________ de 2020, a Sociedade de Transportes 
Coletivos de Brasília LTDA - TCB, pessoa jurídica de direito privado, empresa pública, criada 
pela Lei nº 4545/64, inscrita no CNPJ sob o nº 00.037.127/0001-85, com sede no Setor de 
Garagens Oficiais Norte, Quadra 06, Bloco “A” nesta Capital, neste ato representado pelo seu 
Diretor Presidente CHANCERLEY DE MELO SANTANA, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e dos Decretos nº 10.024/2019 
e Distrital 39.103/2018, e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da 
proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 17/2020, RESOLVE registrar os preços da(s)  
empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) 
alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, 
sujeitando-se as partes às normas constantes dos dispositivos legais supra, e em 
conformidade com as disposições a seguir: 

1. DO OBJETO 
1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de vans para 

passageiros customizadas para uso no transporte de PCD – Pessoas com Deficiência 
– do tipo motora, onde serão transportadas em cadeiras de rodas, conforme o 
programa DF Acessível desta TCB – Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília, 
Vice-Governadoria e Secretaria de Estado da Pessoa com Deficiência, conforme 
condições e especificações constantes do Termo de Referência e seus Anexos, que 
é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente 
de transcrição. 
 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na 

proposta são as que seguem: 

Prestador do serviço (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) 

 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO Unidade 
de 
Medida 

Qtd Valor 
Unitário 

Valor Total 

1      
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2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta 
como anexo a esta Ata. 
 

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S) 
3.1. O órgão gerenciador será a Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília LTDA - 

TCB. 
3.2. Não há órgãos participantes. 

 

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
4.1. A Adesão à Ata de Registro de Preços poderá ser admitida mediante prévia consulta 

à TCB, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas as condições 
e as regras estabelecidas no Decreto Distrital nº 39.103/2018.  

4.2. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços, na sua totalidade, 
não poderá exceder, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de 
Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente 
do número de órgãos não participantes que venham aderir (art. 22, § 4, do Decreto 
Distrital nº 39.103/2018). 

4.3. As aquisições e/ou contratações adicionais decorrentes das adesões à ata de registro 
de preços não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos 
quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e 
órgãos participantes, (art. 22, § 3º, do Decreto Distrital nº 39.103/2018). 

4.4. O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira 
aquisição ou contratação por órgão participante do Registro de Preços, com exceção 
dos órgãos e entidades do Distrito Federal. 

4.5. Nas adesões à Ata de Registro de Preços os fornecedores serão indicados a partir 
dos seguintes critérios:  
a). Serão verificados os itens cujas características atendam as necessidades do 
solicitante da adesão, e;  
b) Após, será escolhido o item de menor preço. 

4.6. Em caso de eventual inadimplemento contratual, caberá ao órgão aderente a 
responsabilidade pela imposição de penalidade ao fornecedor faltoso, comunicando 
o fato ao órgão gerenciador. 

4.7. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 
contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da 
ata. (art. 22, § 6º, do Decreto Distrital Distrital nº 39.103/2018). 
 

5. VALIDADE DA ATA 
5.1. O registro de preços a ser formalizado na Ata de Registro de Preços terá validade de 

12 (doze) meses, contados a partir da publicação no Diário Oficial do Distrito Federal 
(DODF), não podendo ser superior a um ano, incluindo as prorrogações possíveis. 
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6. REVISÃO E CANCELAMENTO 

6.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito: 
6.1.1.     Pelo órgão gestor: 

6.1.1.1. quando a detentora não cumprir as obrigações dela constantes; 
6.1.1.2. quando a detentora não retirar a Nota de Empenho no prazo 

estabelecido e a Unidade requisitante não aceitar sua jus ficativa; 
6.1.1.3. quando a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato 

decorrente deste instrumento de registro de preços, em algumas hipóteses 
previstas no art. 78, inciso I a XII e XVII, da Lei Federal nº 8.666/93, com as 
respectivas alterações posteriores; 

6.1.1.4. em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato 
decorrente deste instrumento de registro; 

6.1.1.5. quando a detentora não aceitar reduzir o seu preço registrado, na 
hipótese deste se tornar superior aos praticados no mercado; 

6.1.1.6. por razões de interesse público devidamente demonstradas e jus 
ficadas pela Administração. 

6.2. Pela detentora, quando mediante solicitação por escrito, comprovar estar 
impossibilitada de cumprir as exigências nela contidas ou quando ocorrer alguma das 
hipóteses contidas no art. 78, incisos XIV e XVI, da Lei Federal nº 8.666/93, com as 
respectivas alterações posteriores. 

6.2.1. a solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá 
ser dirigida ao Órgão Gestor, facultada a ela a aplicação das penalidades 
previstas, caso não aceitas as razões do pedido. 

6.3. Ocorrendo o cancelamento do registro de preços ou desta Ata, a empresa detentora 
será comunicada por correspondência com aviso de recebimento, devendo este ser 
anexado ao processo que tiver dado origem ao registro de preços. 

6.3.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) detentora(s), 
a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, por 
2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado, 03 
(três) dias úteis contados a partir da última publicação. 

6.3.2. Fica estabelecido que as detentoras da Ata, deverão comunicar imediatamente 
ao Órgão Gestor, qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e 
outros necessários para recebimento de correspondência. 
 

7. DAS PENALIDADES 
7.1. Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, assim como pela recusa 

injustificada em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato, garantida a prévia 
defesa, a empresa vencedora ficará sujeita às sanções previstas no art. 87 da Lei nº 
8.666/93 e multas previstas no Decreto Distrital nº 26.851/2006 e suas alterações, 
conforme previsto no Edital e Termo de Referência da licitação. 
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8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
8.1. Integram esta Ata o Edital de Pregão Eletrônico n. º 016/2020 e seus anexos, as 

propostas com preços, especificação, consumo médio anual por item. 
8.2. O(s) caso(s) omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n.º 8.666/93 e 

demais normas aplicáveis. 
8.3. As condições de execução do objeto são as descritas no Instrumento convocatório da 

licitação e seus anexos, observados os dispositivos legais vigentes. 

 

E por estarem assim justos e compromissados, foi lavrada a presente Ata que, após conferida 
e achada conforme, será assinada pelas partes. 

 
 
Brasília/DF, __ de ________ de 2020. 
 
 
 
 
 

Chancerley de Melo Santana 
Diretor Presidente 

Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília LTDA - TCB 
 
 
 
 
 
 

Licitante Beneficiário 
CNPJ:  

Representante legal:  
CI:  

CPF:  
 


