
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL

Comissão Permanente de Licitação

Cotação SEI-GDF - SLU/PRESI/CPL  

  COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 05/2018-SLU/DF

(Processo SEI-GDF nº 00094-00010434/2018-17)

Convidamos Vossa Senhoria a apresentarem proposta de preços para contratação de empresa
especializada na prestação de serviços em manutenção de ex ntores de incêndio com subs tuição de
peças defeituosas eventualmente encontradas em 18 (dezoito) ex ntores, para atender as unidades
do SLU/DF, conforme especificações dispostas no Anexo I (Projeto Básico).

1. É extremamente recomendável que os licitantes consultem o Edital da Cotação, disponível em
<www.slu.df.gov.br>, acessar a aba SLU => Gestão Administra va => Licitações => em andamento =>
cotação eletrônica

1.1. Para que a Administração possa adjudicar a Vossa Senhoria o direito de execução do objeto
supracitado, solicitamos a confirmação e aceitação das condições estipuladas nesta Cotação.

2. A proposta vencedora desta Cotação Eletrônica deverá:

- a cotação ser impressa em papel timbrado da empresa,

- ser assinada e rubricada em todas as suas folhas pelo representante legal da interessada ou
por seu procurador, e

- ser apresentadas à Gerência de Licitação e Contrato - GELIC, por meio do setor de Protocolo,
sito o SCS Quadra 08 Bloco B-50 6º andar Edi cio Venâncio 2000 - CEP: 70.333-900 ou pelo e-
mail copel@slu.df.gov.br.

Observação: O e-mail copel@slu.df.gov.br tem capacidade de recebimento de até 10 MB. Para
propostas acima desse limite sugerimos utilizar o wetransfer (https://wetransfer.com/)

3. A habilitação dos licitantes será verificada por meio do SICAF (habilitação parcial) e da
documentação complementar especificada nesta Cotação.

4. O licitante que não atender às exigências de habilitação parcial no SICAF deverá apresentar
documentos que supram tais exigências.

5. O licitante deverá apresentar no mesmo prazo para a entrega da proposta, a seguinte
documentação complementar:

I. Cer dão Nega va de Débitos com a Fazenda do Distrito Federal, em conformidade com o
art. 193 da Lei nº 5.172/1966 (Código Tributário Nacional), c/c o inc. XIII do art. 4º da Lei nº
10.520/2002 e art. 14, inc. V, do Decreto Federal nº 5.450/2005 c/c art. 7º do Decreto
Distrital nº 25.966/2005. Esta certidão será exigida se não estiver contemplada no SICAF.

II. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

III. Declaração de que atende aos requisitos previstos no art. 2º da Lei Distrital nº 4.770, de
22 de fevereiro de 2012; (Declaração de Sustentabilidade)

IV. Registro comercial, no caso de empresário individual; e

V. Ato cons tu vo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores e alterações ou da consolidação
respectiva.

VI. Apresentar  atestado ou declaração(s) de capacidade técnica, expedido (s) por pessoa
(s) jurídica (s) de direito público ou privado em seu nome, nos termos do § 4º, art. 30 da Lei
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nº 8.666/1993, comprovando ap dão para desempenho de a vidade per nente e
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto.

5.1. Os documentos que não estejam contemplados no SICAF, ou que nele constem como
vencidos deverão ser reme dos em conjunto com a proposta de preços, em prazo idên co ao
estipulado para a entrega da proposta.

5.2. Em caráter de diligência, poderão ser solicitados, a qualquer momento, em original ou por
cópia auten cada, os documentos reme dos por fax ou e-mail, bem como correções ou omissões
na proposta e documentação remetidas.

5.3. Os documentos encaminhados deverão estar em nome do licitante, com indicação do número
de inscrição no CNPJ.

5.4. A não apresentação da documentação constante dos incisos I e II do item 5 não implicará a
inabilitação do licitante, salvo se não houver possibilidade de consulta dos documentos via
Internet.

5.5. O preço cotado deverá incluir todos os tributos, taxas, embalagens, encargos sociais, fretes,
seguro, assistência/suporte técnico durante período de garantia, se for o caso, e quaisquer outras
despesas que incidam sobre o objeto a ser executado.

6. Informo que, caso seja o adjudicatário, o pagamento será processado de acordo com as Normas de
Execução Orçamentária e Financeira do Distrito Federal, após a devida atestação da Nota Fiscal,
sendo necessária a apresentação da 1ª via da Nota de Empenho.

7. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas serão aplicadas as penalidades estabelecidas no
Decreto nº 26.851/06, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 103, de 31 de maio de 2005,
páginas 05 a 07, e alterações posteriores, que regulamentaram a aplicação das sanções
administrativas previstas nas Leis Federais Lei nº 8.666/93 e 10.520/02.

7.1. Na aplicação das sanções de natureza pecuniária e restri vas de direitos, pelo não cumprimento
das normas previstas neste edital e dos contratos dele decorrentes, em face do disposto nos ar gos
81, 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93 e do art. 7º da Lei nº 10.520/02, serão obedecidos, no âmbito da
Administração Direta, Autárquica, Fundacional e das Empresas Públicas do Distrito Federal, as normas
estabelecidas no referido Decreto Distrital nº 26.851/06.

ANEXO I

PROJETO BÁSICO

1. DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços em manutenção de ex ntores de
incêndio com subs tuição de peças defeituosas eventualmente encontradas em 18 (dezoito)
extintores, para atender as unidades do SLU/DF.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. O objeto em questão refere-se à manutenção de equipamentos de combate a princípio de
incêndio são necessárias para garan r o perfeito funcionamento dos sistemas de proteção contra
incêndio das instalações prediais do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal – SLU/DF.

2.2. Os ex ntores de incêndio em perfeitas condições de u lização, em cumprimento as normas de
segurança e proteção, visam assegurar a integridade sica dos servidores e usuários do serviço
público, bem como, o acervo patrimonial público, evitando danos advindos de incêndios.

2.3. O objeto a ser licitado é de uso comum, uma vez que se trata de bem/serviço comum passível de
definição, qualidade e desempenho e especificações usuais de mercado, portanto, aplica-se a lei nº
10.520/2002.

2.4. De modo complementar aplicam-se a essa contratação as Portarias do Inmetro nº 005/2011, nº
206/2011 e nº 300/2012, bem como as normas de Segurança do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito
Federal - CBMDF, NT 03/2015 e NT 02/2000, o Decreto Distrital nº 21.361/2000, bem como as Normas



Técnicas em vigor da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, nº 12962/1998, nº
12.693/2013, nº 15.808/2010 e nº 15.809/2010.

3. DA CLASSIFICAÇÃO DE BEM/SERVIÇO COMUM

3.1. O objeto desta contratação se enquadra nos termos do parágrafo único, do art. 1º, da Lei nº
10.520, de 2002, acolhida no Distrito Federal pelo Decreto nº 23.460/2002, por se tratar de bem
comum, com características e especificações usuais de mercado.

3.2. Embora a Lei do Pregão nos forneça um conceito do po aberto sobre o que sejam comuns, após
analisar três aspectos, quais sejam:

3.2.1. A possibilidade de padronizar o objeto por meio de critérios obje vos de desempenho e
qualidade comuns no mercado correspondente;

3.2.2. Disponibilidade no mercado destes serviços; e

3.2.3. Verificado se as especificações adotadas eram usuais neste mesmo mercado.

3.3. A presente aquisição foi considerada comum e verificou-se que as especificações são usuais pelo
mercado.

4. DA SUSTENTABILIDADE

4.1.  A contratada deverá declarar que atende aos requisitos de sustentabilidade previstos no art. 2º
da Lei Distrital nº 4.770/2012, bem como o Decreto de nº 36.519/2015, que regulamenta, no âmbito
do Distrito Federal, o Sistema de Registro de Preços, estabelece a implementação de critérios, práticas
e ações de logís ca sustentável no âmbito da Administração Pública do Distrito Federal direta,
autárquica e fundacional e das empresas estatais dependentes, devendo ser observados os requisitos
ambientais com menor impacto ambiental em relação aos seus similares.

5. DA MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES

5.1. A manutenção será requerida após a u lização do ex ntor de incêndio ou quando indicado por
uma inspeção técnica ou, ainda, de acordo com a frequência prevista nas normas legais aplicáveis,
incluindo quaisquer reparos ou subs tuições necessárias, envolvendo também recargas e/ou ensaios
hidrostáticos.

5.2. Considerando as prescrições da Portaria INMETRO 005, de 05/01/2011, e a norma da ABNT
12962, os serviços de extintores serão enquadrados nos itens, sintetizados abaixo:

a) Manutenção de 1º Nível: manutenção de caráter corre vo, geralmente efetuada no ato da
vistoria técnica, também realizada pela Administração Pública, podendo ocorrer no local onde o
ex ntor está instalado. A manutenção de que trata este nível consiste ainda no serviço de
subs tuição de peças, que será realizada após constatação da necessidade da reposição e será
por chamada técnica;

b) Manutenção de 2º Nível: manutenção de caráter preven vo e corre vo requer execução de
serviços na empresa CONTRATADA. Trata da desmontagem completa do ex ntor, limpeza de
todos os componentes, inspeção das roscas e partes internas, realização de ensaios nos
componentes, execução de recarga e pressurização, colocação do anel, trava e lacre, fixação do
Selo de Identificação de Conformidade, da etiqueta de garantia e do quadro de instruções; e

c) Manutenção de 3º Nível: processo em que se aplica a revisão total do ex ntor de incêndio,
incluindo o ensaio hidrostá co. A cada 05 anos o ex ntor deverá passar pela manutenção de
terceiro nível, a contar da data de fabricação ou da realização do úl mo ensaio hidrostá co. Este
intervalo de cinco anos deverá ser interrompido caso não seja possível iden ficar quando se deu
o úl mo ensaio hidrostá co, ou quando o ex ntor for subme do a danos térmicos ou mecânicos,
devendo passar imediatamente pelo ensaio hidrostático.

6. DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1. O serviço deverá ser realizado por empresa credenciada pelo Corpo de Bombeiros do Distrito
Federal – CBMDF e ter registro junto ao Ins tuto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade



Industrial – INMETRO, para inspeção técnica e manutenção em extintores de incêndio.

6.2. Para ex ntores de incêndio fabricados ou importados a par r do ano de 2012, devem ser seguidos
os requisitos especificados no manual técnico fornecido pelo fabricante do ex ntor de incêndio, em
complementação ou subs tuição aos requisitos especificados no Regulamento Técnico da Qualidade
para os Serviços de Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio do INMETRO.

6.3. Quando da realização dos serviços de manutenção de 2º e 3º níveis, os ex ntores de incêndio e
seus componentes devem ser subme dos aos ensaios de verificação de vazamento, em conformidade
com as normas de referência específicas.

6.4. Os equipamentos deverão ser recarregados conforme o po e aplicação, considerando o
quan ta vo descrito neste Termo de Referência, respeitando o po do cilindro, a carga de cada
extintor e a capacidade de carga suportada pelo mesmo.

6.5. O ex ntor somente poderá ser recarregado se es ver em perfeito estado de segurança e
funcionamento. A carga deverá obedecer à respectiva norma.

6.6. De acordo com a necessidade de cada Órgão, a CONTRATADA poderá ser acionada para subs tuir
as peças que na vigência do contrato vierem a apresentar defeito.

6.7. As peças, materiais e acessórios u lizados deverão ser de primeiro uso, originais e que atendam
as recomendações do fabricante.

6.8. A CONTRATADA deverá deixar como emprés mo, a mesma quan dade de ex ntores, com a
mesma capacidade, tipo e categoria.

6.9. Será admi da a re rada de todos os ex ntores de uma única vez, desde que a CONTRATADA
disponha de ex ntores reserva para subs tuir todos aqueles re rados, com a mesma capacidade, po
e categoria.

6.10. Os serviços de recolhimento e entrega dos ex ntores deverão ser agendados com antecedência
mínima de 24 (vinte e quatro) horas e devem ocorrer em dias úteis e dentro do horário normal do
expediente da CONTRATANTE, a fim de que haja acompanhamento e conferência da re rada e
entrega dos extintores.

6.11. A CONTRATADA, ao coletar os ex ntores, assinará Termo de Responsabilidade, no qual
constarão, no mínimo, seus números de patrimônio e sua localização no Órgão.

6.12. Os extintores deverão ser transportados em condições de segurança, evitando danos ou avarias.

6.13. Para ex ntores de incêndio à base de água, a CONTRATADA deve atentar para as seguintes
informações:

a) Antes do carregamento, certificar se o recipiente está limpo;

b) A água utilizada na recarga deve ser potável; e

c) Carregar o extintor somente com seu volume nominal de agente extintor.

6.14. O dióxido de carbono (CO2) u lizado deve ser de grau comercial, livre de água e com pureza
mínima de 99,5% (noventa e nove vírgula cinco por cento) na fase vapor.

6.15. Na recarga dos ex ntores de Pó Químico Seco (PQS), deverá ser removido todo o resíduo que
ainda existir no extintor antes de dar nova carga do produto.

6.16. Para realizar os testes hidrostá cos, será necessário emi r relatório, contendo as seguintes
informações:

a) Data do ensaio e identificação do executor;

b) Identificação do recipiente (número de série e massa do agente extintor);

 c) Marca e ano de fabricação ou da última vistoria;

d) Pressão do ensaio; e

 e) Aprovação ou motivo da reprovação.



6.17. Devem ser afixados nos cilindros os selos de iden ficação com o po de componente do
material, conforme o po de carga dos mesmos (CO2, PQS, ABC e Água Pressurizada), o prazo de
garantia e a classe com sua respectiva validade.

7. DA GARANTIA E VALIDADE DO MATERIAL

7.1. Os ex ntores e os serviços deverão possuir garan a mínima de 12 (doze) meses, ou a do
fabricante se for superior, contados a partir por cada extintor.

7.2. Os ex ntores e os serviços deverão possuir garan a mínima de 05 (cinco) anos do cilindro, por
cada extintor, quando no mesmo for aplicado teste hidrostático.

8. DA ENTREGA DO MATERIAL

8.1. Os materiais entregues deverão possuir rigorosamente a mesma especificação que aqueles
aprovados.

8.2. Os materiais, após a emissão da nota de empenho, deverão ser entregues no Núcleo de
Almoxarifado do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal, à SAGAN quadra 05 lote 23, Asa Norte,
Brasília, CEP 70.610-650.

8.3. Todos os elementos deverão estar acondicionados em embalagens nas quais constarão os dados
referentes à sua iden ficação, à marca do respec vo fabricante, à data de fabricação e ao prazo de
validade (quando couber).

8.4. A empresa vencedora adequará se necessário, seus métodos de embalagem, a fim de atender às
condições mínimas estabelecidas acima, independentemente da inspeção e aprovação das
embalagens pelo SLU ou seu representante legal.

8.5. A Contratada deverá entregar os ex ntores devidamente recarregados como cotado nesta
proposta, não sendo admi da, posteriormente, qualquer alegação de descumprimento do especificado
por falta de informação.

8.6. Entregar o material, independentemente de inspeção ou aprovação por este SLU, em condições
adequadas para proteger o conteúdo contra danos durante o transporte, sob condições que envolvam
embarques, desembarques, transportes, por rodovias não pavimentadas, marí mos ou aéreos, pelo
que a empresa vencedora será responsável, sem ônus para este SLU, pelo transporte dos produtos até
a sua entrega.

8.7. A Comissão ou servidor designado verificará a e queta com as especificações dos produtos, o
conteúdo das embalagens, as condições de manuseio, armazenamento e as condições e integridade
das embalagens (estado de conservação, fechamento, etc).

8.8. Entregar no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a partir da solicitação da Contratante.

9. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

9.1. Iniciar a execução dos serviços, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, tendo como marco
inicial o recebimento de comunicação formal da Contratante.

9.2. O prazo máximo para a execução dos serviços previstos neste Termo de Referência será de 15
(quinze) dias corridos.

9.3. Executar os serviços de pesagem, teste, descarga do material an go e recarga dos ex ntores,
observando rigorosamente o estabelecido nas normas técnicas ou recomendações do fabricante dos
equipamentos, com destaque para as normas NBR12962 - Inspeção, manutenção e recarga em
extintores de incêndio e NBR 12779 – Inspeção, manutenção e cuidados em mangueira.

9.4. Re rar e transportar os ex ntores das dependências da Contratante, promovendo a reposição
temporária de 100% (cem por cento) dos ex ntores re rados, com prazo máximo de 15 (quinze) dias
corridos para devolução dos extintores originais.

9.5. Afixar nos cilindros os selos de iden ficação com o po de componente do material, o prazo de
garantia, e a validade do serviço.



9.6. Fornecer todos os esclarecimentos e as informações técnicas que venham a ser solicitadas pela
Contratante sobre os serviços executados, indicando representante para manter contato com a
Contratante para o esclarecimento de dúvidas.

9.7. Executar o serviço atendendo aos parâmetros definidos pelas normas da ABNT - Associação
Brasileira de Normas Técnicas, zelando e assumindo inteira responsabilidade técnica pela perfeita
execução do serviço contratado, fornecendo todos os materiais, mão-de-obra, equipamentos e
transportes necessários à execução dos serviços às suas expensas sem alteração do valor dos
serviços.

9.8. A Contratada deverá prestar os serviços objeto do presente Contrato dentro de elevados padrões,
empregando e fornecendo peças, componentes, acessórios e materiais originais, bem como observar
rigorosamente as especificações técnicas e a regulamentação aplicável, executando todos os serviços
com esmero e perfeição, refazendo tudo quanto for impugnado pela Fiscalização, quer em razão do
material, quer em razão da mão de obra.

9.9. Executar os serviços com pessoal habilitado e devidamente credenciado, instruindo seus
empregados e contratados a tratar os funcionários da Administração com urbanidade e respeito.

9.10. Observar as normas de segurança e proteção do Ministério do Trabalho, fornecendo a seu
pessoal equipamento individual de segurança, orientando e fiscalizando seu uso, conforme
determinações constantes nas normas de segurança, higiene e medicina do trabalho, assumindo toda
a responsabilidade pelas despesas rela vas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes,
impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos
serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não terão qualquer vínculo
empregatício com o SLU.

9.11. Executar vistoria dos equipamentos localizados no Núcleo de Almoxarifado do SLU, fornecendo
Relatório de Diagnóstico à Contratante, que, após análise, determinará a realização dos serviços.

10. DO PAGAMENTO

10.1. O pagamento será feito conforme as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil
do Distrito Federal, mediante apresentação de Nota Fiscal da empresa contratada, devidamente
atestada pelo Fiscal do Contrato.

11. DA ESTIMATIVA DE PREÇOS E QUANTITATIVOS

11.1. O valor total es mado para aquisição dos materiais será apurado pelo Núcleo de Aquisição da
Gerência de Licitação e Contrato do Serviço de Limpeza Urbana, para o quan ta vo conforme
especificações abaixo:

ITEM UNIDADE ESPECIFICAÇÃO QUANT.

 

01

 

Unidade

Manutenção de 1º, 2° e 3º nível em extintores de incêndio, tipo
Água Pressurizada-AP Classe A 10 Lts.

01

02 Unidade Manutenção de 1º, 2° e 3º nível em extintores de incêndio tipo PQS BC 06 KG. 04

03 Unidade Manutenção de 1°, 2º e 3º  nível em extintores de incêndio tipo Co2  06 KG.
(Dióxido de Carbono).

13

TOTAL 18

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93, a Contratante deverá:

12.1. Permi r o livre acesso às suas instalações quando solicitado pela Contratada, designando um
servidor do Departamento de Manutenção durante a retirada e a posterior devolução.

12.2. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma prevista
na Lei n° 8.666/93 e demais legislações pertinentes.

12.2.1. A presença da fiscalização do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal não elide a
responsabilidade da empresa Contratada.



12.3. Comunicar a empresa Contratada, por escrito, as deficiências porventura verificadas na
execução dos serviços, para imediata correção, sem prejuízo das sanções cabíveis.

12.4. Rejeitar no todo ou em parte os materiais entregues em desacordo com as obrigações assumidas
pela Contratada.

12.5. Efetuar o pagamento nas condições e prazos pactuados.

13.DA OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

13.1. Obrigações gerais além das obrigações legais e regulamentares, a Contratada obriga-se a:

13.2. Responder aos questionamentos da Contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.

13.3 Transportar e repor os equipamentos nos devidos cabides de sustentação antes instalados.

13.4. Apresentar cópia autenticada do ato constitutivo da Contratada sempre que houver alteração.

13.5. Manter, durante a execução do Contrato, em compa bilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

13.6. Não transferir a outrem, caucionar ou u lizar o presente contrato para qualquer outra operação
financeira, no todo ou em parte, sem prévia e expressa anuência da Contratante, sob pena de rescisão
contratual.

13.7. Agendar a devolução dos ex ntores após a emissão da nota de empenho dos serviços, com
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, respeitando os limites máximos apontados no item
9.2.

13.8. O Relatório de Diagnós co deverá apresentar, no mínimo, a iden ficação do equipamento (com
número de série, se aplicável); a data da manutenção; horário do início e do término dos serviços;
nome do funcionário da Contratada que efetuou os serviços; o problema apresentado; estado do
material, indicando os pontos em que houve algum dano decorrente do atraso ou da falta de
comunicação.

13.9. A Contratada somente poderá efetuar qualquer subs tuição de peça e o serviço de reteste, após
aprovação por parte da Contratante.

13.10. Acatar as instruções e observações que emanem da Contratante e atender prontamente às
solicitações que se fizerem necessárias referentes aos serviços prestados, refazendo qualquer
trabalho não aceito, entregando à Administração da Contratante todas as peças subs tuídas dos
equipamentos, e refazendo ou corrigindo os serviços não aceitos, no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas.

13.11. Manter materiais, equipamentos e ferramentas suficientes para o regular atendimento dos
serviços contratados dentro das especificações deste termo.

13.12. As peças danificadas ou impróprias para uso sejam por desgaste, defeito de fabricação ou
quebra decorrente do uso normal dos equipamentos, deverão ser subs tuídas por peças originais
novas pela Contratada.

13.13. Entregar à Contratante todas as peças substituídas e equipamentos sempre que solicitadas.

13.14. Adotar os critérios de sustentabilidade estabelecidos pelo art. 3º da Lei 8.666/93 e Instrução
Normativa 01/2010 do MPLOG, no que couber:

13.15 Cumprir as norma vas con das na IN 01/2010-MPOG concernente à sustentabilidade ambiental
que o bem seja cons tuído, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável,
conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; que sejam observados os requisitos ambientais para a
obtenção de cer ficação do Ins tuto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial –
INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;
que o bem deva ser preferencialmente, acondicionado em embalagem individual adequada, com o
menor volume possível, que u lize materiais recicláveis, de forma a garan r a máxima proteção
durante o transporte e o armazenamento; e que o bem não contenha substâncias perigosas em



concentração acima da recomendada na dire va RoHS (RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais
como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados
(PBBs), éteres difenilpolibromados (PBDEs).

13.16. Ocorrendo a RECUSA do (s) serviço (s), a contratada deverá providenciar a subs tuição do
produto no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da comunicação do SLU.

13.17. A Contratada deverá possuir cer ficação e credenciamento no INMETRO e Corpo de Bombeiros,
apresentando todos os documentos comprobatórios, sob pena de exclusão do certame.

13.18 Manter em boas condições os ex ntores do SLU/DF, responsabilizando-se pelos prejuízos de
qualquer natureza, inclusive os causados ao patrimônio da Contratante ou de terceiros, originados
direta ou indiretamente da execução deste Contrato, inclusive por culpa ou dolo de seus empregados,
prepostos ou representantes, ficando obrigada a informar à Contratante quaisquer danos causados a
quaisquer de seus bens e promover o ressarcimento a preços atualizados dentro de 30 (trinta) dias
contados a par r da comprovação de sua responsabilidade, caso contrário, à Contratante é reservado
o direito de descontar o valor do ressarcimento da fatura, sem prejuízo de poder rescindir o Contrato
de pleno direito.

13.19. A Contratada deverá comunicar imediatamente ao executor do contrato a ocorrência de
qualquer fato que possa prejudicar a execução do objeto contratado sob pena de desconsideração do
fato posteriormente em eventual jus fica va de descumprimento contratual e de responsabilização da
Contratada por qualquer dano decorrente do atraso ou da falta de comunicação.

14. DA FISCALIZAÇÃO E DO ACOMPANHAMENTO

14.1. Cabe à CONTRATADA atender prontamente e dentro do prazo estipulado quaisquer exigências do
executor ou do executor subs tuto, inerentes ao objeto do Contrato, sem que disso decorra qualquer
ônus extra para a CONTRATANTE.

14.2. Não implica essa a vidade de acompanhamento e FISCALIZAÇÃO qualquer exclusão ou redução
da responsabilidade da CONTRATADA, que é total e irrestrita com relação aos fornecimentos dos
materiais, inclusive perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta, falha, problema,
irregularidade ou desconformidade observada na execução do Contrato.

14.3. A a vidade de FISCALIZAÇÃO não resultará, tampouco, e em nenhuma hipótese, em co-
responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, prepostos e/ou assistentes.

14.4. À FISCALIZAÇÃO caberá o direito de rejeitar quaisquer peças, partes, componentes, acessórios
ou materiais que não sa sfaçam os padrões especificados ou os critérios de qualidade exigidos, bem
como de exigir sua pronta e imediata subs tuição por outros que os atendam, sem que caiba à
CONTRATADA qualquer tipo de reclamação ou indenização.

15. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

15.1. O local de prestação dos SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES será no
Núcleo de Almoxarifado do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal, sito à SGAN quadra 05 lote
23 Asa Norte, Brasília – DF.

16. DAS PENALIDADES

16.1 Pelo descumprimento de quaisquer obrigações serão aplicadas as penalidades estabelecidas no
Decreto nº 26.851/96, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº. 103, de 31 de maio de 2005,
modificado pelo Decreto nº 26.993/2006 e posteriores alterações, que regulamentaram a aplicação
das sanções administrativas previstas nas Leis Federais, Lei nº 8.666/93 e 10.520/2002.

17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1. Não será permitida a subcontratação total ou parcial do objeto.

17.2. Não será permi da a par cipação de empresas consorciadas visto à aquisição não ser de grande
vulto.

Elilucia Carnaúba Barros
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