
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

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

Contrato para Aquisição de Bens pelo Distrito Federal nº 15/2020 - SEL, nos termos do Padrão nº
08/2002.

Processo nº 00220-00002104/2020-43

SIGGO n° 041933

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

O Distrito Federal, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER, inscrita no CNPJ sob o n°
02.977.827/0001-85,  representado por  CELINA LEÃO HIZIM FERREIRA,  na  qualidade  de Secretária  de
Estado, com delegação de competência prevista nas Normas de Execução Orçamentária,  Financeira e
Contábil  do  Distrito  Federal  e  EDIMILSON  ALVES  BARBOSA  &  CIA  LTDA  (Nome  fantasia:  Natal
Computer), doravante denominada Contratada, inscrita no CNPJ sob o n° 10.742.806/0001-09, com sede
em Rua David Caldas, 694, bairro Centro, Teresina/PI, CEP: 64.000-190, representada por JOÃO ALVES
SANTANA NETO, na qualidade de Procurador. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO PROCEDIMENTO

O  presente  Contrato  obedece  aos  termos  do  Edital  do  Pregão  Presencial  n°  001/2019-EMATER/PI
(48085151), da Ata de Registro de Preços dele oriunda (47263829), da Proposta (47651688), da Lei nº
8.666 21.06.93, do Decreto Distrital nº 39.103/2018 e pela Portaria nº 265/2018 - SEPLAG/DF

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO

O Contrato tem por objeto a aquisição dos itens 05, 06, 15, 25, 30, 34, 39 e 68, abaixo discriminados,
conforme descrição detalhada constante no Edital de Pregão Presencial 01/2019 – EMATER/PI (48085151)
e na Proposta (47651688), que passam a integrar o presente termo. 

ITEM DESCRIÇÃO RESUMIDA
VALOR

UNITÁRIO 
QUANTIDADE VALOR TOTAL

5 Cabo Par Trançado Cat. 6 R$ 1.277,00 4 R$ 5.108,00

6
Conector Macho RJ45 Cat.

6-PLUG – RJ45
R$ 544,00 3 R$ 1.632,00

SEI/GDF - 48694425 - Contrato https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_we...

1 of 11 16/10/2020 10:38



15
Switch 48 portas 10/100/1000
+ 04 Portas GBIC Gerenciável

R$ 4.170,00 17 R$ 70.890,00

25
Access Point Wireless

INDOOR
R$ 1.135,00 19 R$ 21.565,00

30 Notebook Tipo III R$ 8.950,00 10 R$ 89.500,00

34
MICROCOMPUTADOR     TIPO

IV – Avançado com 8GB
R$ 4.970,00 190 R$ 944.300,00

39

MICROCOMPUTADOR   
TIPO    IX–  Estação avançada

e alto nível de Segurança
(desMnada a projetos da área

de engenharia).

R$ 9.580,00 10 R$ 95.800,00

68
MONITOR LED 21.5” - com

ajuste de altura
R$ 945,00 20 R$ 18.900,00

4. CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE FORNECIMENTO

Os equipamentos serão entregues conforme quadro de especificação constante do item 4.2 do Termo de
Referência -  Anexo I,  do Edital  Pregão Presencial  nº  001/2019,  facultada a prorrogação do prazo nas
hipóteses previstas no § 1º, art. 57 da Lei nº 8.666/93, devidamente jusMficada por escrito e previamente
autorizada pela autoridade competente para celebrar o Contrato.

5. CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR

O valor total do Contrato é de R$ 1.247.695,00 (um milhão, duzentos e quarenta e sete mil seiscentos e
noventa e cinco reais), devendo a quanMa ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas
no orçamento corrente, conforme a respecMva Lei Orçamentária. 

6. CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

I – Unidade Orçamentária: 340101

II – Programa de Trabalho:  04.126.8206.1471.2488 - Modernização de Sistema de Informação ;

III – Natureza da Despesa: 339030, 339039 e 449052

IV – Fonte de Recursos: 325

6.2. Os empenhos totalizam o valor de R$ 1.247.695,00 (um milhão, duzentos e quarenta e sete mil
seiscentos e noventa e cinco reais, conforme especificações das seguintes Notas de Empenho: 
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a) Nota de Empenho n° 2020NE00385, no valor de R$ 6.740,00 (seis mil setecentos e quarenta reais),
emiMda em 08/10/2020, sob o Evento 400091, na modalidade Ordinário.

b) Nota de Empenho n° 2020NE00386, no valor de R$ 70.890,00 (setenta mil oitocentos e noventa reais),
emiMda em 08/10/2020, sob o Evento 400091, na modalidade Ordinário.

c) Nota de Empenho n° 2020NE00387, no valor de R$ 21.565,00 (vinte e um mil quinhentos e sessenta e
cinco reais),  emiMda em 08/10/2020, sob o Evento 400091, na modalidade Ordinário.

d) Nota de Empenho n° 2020NE00388, no valor de R$ 1.148.500,00 (um milhão, cento e quarenta e oito
mil e quinhentos reais), emiMda em 08/10/2020, sob o Evento 400091, na modalidade Ordinário.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e
Contábil  do Distrito Federal,  em parcela(s),  mediante a apresentação de Nota Fiscal,  liquidada até 30
(trinta) dias de sua apresentação, devidamente atestada pelo Executor do Contrato.

7.2. Para efeito de pagamento, a Contratada deverá apresentar os seguintes documentos:

7.2.1.  CerMdão  de  regularidade  de  débitos  RelaMvos  às  Contribuições  Previdenciárias  e  às  de
Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Decreto Federal nº 6.106/2007);

7.2.2. CerMficado de Regularidade do Fundo de GaranMa por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido
pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90);

7.2.3.  CerMdão  de  Regularidade  com  a  Fazenda  do  Distrito  Federal  ou  Estadual  e  Municipal,
conforme localidade da sede da contratada. 

7.2.4.  Prova de regularidade com a Fazenda Federal  por  meio  da  CerMdão Conjunta  de Débitos
relaMvos  aos  Tributos  Federais  e  a  Divida  AMva  da  União,  expedida  pelo  Ministério  da
Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil;

7.2.5. CerMdão de regularidade relava a débitos inadimplidos perante a JusMça do Trabalho, mediante
a  apresentação  de  cerMdão  negaMva,  em  plena  validade,  que  poderá  ser  obMda  no  site
www.tst.jus.br/cerMdao.

7.3. A  nota  fiscal  deverá  ser  preenchida  com  a  descrição  dos  equipamentos  e  período  de
referência.

7.4. Caso haja previsão nas leis fiscais vigentes, a CONTRATANTE efetuará as devidas retenções
nos pagamentos.

7.5. Nenhum pagamento será feito à empresa contratada antes de ser pago eventual multa que
lhe tenha sido aplicada.

7.6. Os  preços  serão  fixos  e  irreajustáveis  pelo  período  de  12  (doze)  meses  contados  da
apresentação da proposta.

8. CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

8.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura, bem
como será improrrogável por se tratar de contrato de execução instantânea.

8.2. O recebimento definiMvo do objeto encerra a vigência deste contrato.
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9. CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA 

A garanMa ou assistência técnica do bem está especificada em Termo de GaranMa, anexo a este Contrato.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

10.1. O Distrito Federal responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo e de culpa.

10.2. Ademais, a CONTRATANTE se compromete a:

10.2.1. Designar o servidor que será o executor do CONTRATO, o qual deverá estar lotado na
Diretoria de Tecnologia de Informação e será responsável pelo acompanhamento e fiscalização do
CONTRATO, bem como pela liquidação da despesa, consoante as disposições do arMgo 67 da Lei n°.
8.666/93.

10.2.2. Realizar, quando conveniente, a subsMtuição do executor designado no inciso anterior,
por outro profissional, mediante carta endereçada à CONTRATADA.

10.2.3. Exercer a fiscalização do equipamento.

10.2.4. EmiMr e autorizar as solicitações dos equipamentos

10.2.5. Comunicar à CONTRATADA, por escrito:

a) Quaisquer instruções ou procedimentos sobre assuntos relacionados com este
CONTRATO.

b) A aplicação de eventual penalidade, nos termos deste CONTRATO.

c) As  ocorrências  eventuais  de  imperfeições  no  curso  da  execução  dos
equipamentos, fixando prazo para sua correção e/ou melhoria.

10.2.6. Prestar  os  esclarecimentos  solicitados  pela  CONTRATADA,  aMnentes  ao  objeto  da
contratação;

10.2.7. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados;

10.2.8. Rejeitar os equipamentos sem prévia autorização

10.2.9. Colocar à disposição da CONTRATADA todas as informações e documentos necessários
para a perfeita execução da entrega do equipamento objeto do Contrato.

11. CLÁUSULA  DÉCIMA  PRIMEIRA  –  DAS  OBRIGAÇÕES  E  RESPONSABILIDADES  DA
CONTRATADA

11.1. A CONTRATADA obriga-se a:

11.1.1. Fornecer durante a vigência do contrato, o objeto licitado, estritamente conforme as
especificações conMdas no Termo Referência, e conforme o preço indicado na Proposta Comercial
apresentada.

11.1.2. Arcar  com todas  as  despesas  decorrentes  do fornecimento,  sem qualquer  ônus  à
CONTRATANTE;

11.1.3. Providenciar  a  imediata  correção  das  deficiências,  falhas  ou  irregularidades
constatadas pela CONTRATANTE referentes ao equipamento do objeto licitado e ao cumprimento das
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demais obrigações assumidas;

11.1.4. Executar a entrega do equipamento somente mediante requisição da CONTRATANTE,
de acordo com a demanda.

11.1.5. Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos equipamentos, conforme
previsto  neste  contrato,  sem interrupção,  seja  por  moMvo  de  férias,  descanso  semanal,  licença,
greve,  falta  ao  equipamento  e  demissão  de  empregados,  que  não  terão  em  hipótese  alguma,
qualquer relação de emprego com a CONTRATANTE.

11.1.6. Responder  por  quaisquer  danos  pessoais  ou  materiais  ocasionados  por  seus
empregados;

11.1.7. Responsabilizar-se  pelos  salários,  encargos  trabalhistas,  previdenciários,  fiscais  e
comerciais resultante da execução do Contrato. A inadimplência do CONTRATADO, com referência
aos  encargos  trabalhistas,  fiscais  e  comerciais  não  transfere  à  Administração  Pública  a
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato.

11.1.8. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato,

11.1.9. Aceitar, nas mesmas condições deste contrato, acréscimos ou supressões na aquisição
do equipamento objeto da presente licitação, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, conforme Art. 65, da Lei ° 8.666/93 e suas alterações.

11.1.10. Manter a regularidade fiscal com as receitas federal, estadual, bem como os encargos
previdenciários e trabalhistas.

11.1.11. Manter  durante  toda  execução  do  contrato  todas  as  condições  de  habilitação  e
qualificação exigidas na licitação;

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

12.1.  Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo AdiMvo, com
amparo  no  art.  65  da  Lei  nº  8.666/93,  vedada  a  modificação  do  objeto  e  desde  que  previamente
jusMficado nos autos.

12.2. A alteração de valor contratual, compensação ou penalização financeira, prevista no Contrato, assim
como o empenho de dotações orçamentárias, suplementares, até o limite do respecMvo valor, dispensa a
celebração de aditamento.

12.3. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total do objeto deste contrato.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES

13.1. O atraso injusMficado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato
sujeitará a Contratada à multa prevista no Edital, descontada da garanMa oferecida ou judicialmente, sem
prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93, facultada ao Distrito Federal, em todo caso,
a rescisão unilateral.

13.2. A contratada que não cumprir integralmente as obrigações assumidas, garanMda a prévia
defesa,  fica sujeita às sanções estabelecidas no Decreto nº 26.851/2006,  alterado pelos Decretos nºs
26.993/2006, 27.069/2006 e 35.831/2014, a seguir relacionadas:

I - advertência;

II - multa; e
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III - suspensão temporária de parMcipação em licitação, e impedimento de contratar com a
Administração do Distrito Federal, por prazo não superior a 02 (dois) anos, e dosada segundo a natureza e
a gravidade da falta comeMda.

a) Para a licitante e/ou contratada que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não
celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar
o retardamento da execução do seu objeto, não manMver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou
cometer fraude fiscal; a penalidade será aplicada por prazo não superior a 5 (cinco) anos, e a licitante
e/ou contratada será descredenciada do Sistema de Cadastro de Fornecedores, sem prejuízo das multas
previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza
e a gravidade da falta comeda.

IV  -  declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com a  Administração  Pública
enquanto perdurarem os moMvos 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
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com
base no inciso anterior.

13.2.1. As  sanções  previstas  nos  incisos  I,  III  e  IV  do  subitem  anterior  poderão  ser  aplicadas
juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respecMvo processo, no prazo
de 5 (cinco) dias úteis.

13.3. Da Advertência

13.3.1.  A advertência é o aviso por escrito, emiMdo quando a licitante e/ou contratada descumprir
qualquer obrigação, e será expedido pelo ordenador de despesas desta SEF/DF:

I - quando ocorrer o descumprimento da obrigação no âmbito do procedimento licitatório; e

II - se ocorrer o descumprimento da obrigação na fase de execução contratual, entendida desde a
recusa em reMrar a nota de empenho ou assinar o contrato.

13.4. Da Multa

13.4.1. A multa é a sanção pecuniária que será imposta à contratada, pelo ordenador de despesas
desta SEF/DF, por atraso injusMficado na entrega ou execução do contrato, e será aplicada nos seguintes
percentuais:

I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução
de serviços,  calculado sobre o montante  das parcelas  obrigacionais adimplidas em atraso,  até o
limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de
atraso;

II  -  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
obrigacionais  adimplidas  em  atraso,  em  caráter  excepcional,  e  a  critério  do  órgão  contratante,
quando  o  atraso  ultrapassar  30  (trinta)  dias  não  podendo  ultrapassar  o  valor  previsto  para  o
inadimplemento completo da obrigação contratada;

III - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do
prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II deste subitem;

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injusMficada do adjudicatário em assinar o contrato ou
reMrar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, recusa parcial
ou total na entrega do material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/ nota de
empenho, calculado sobre a parte inadimplente; e
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V - Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de
qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.

13.4.2. A multa será formalizada por simples aposMlamento contratual, na forma do art. 65, § 8º,
da  Lei  nº  8.666/93  e  será  executada após  regular  processo administraMvo,  oferecido à  contratada  a
oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da noMficação,
nos termos do § 3° do art. 86 da Lei nº 8.666/93, observada a seguinte ordem:

I - mediante desconto no valor da garanMa depositada do respecMvo contrato, quando for o caso;

II - mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e

III - mediante procedimento administraMvo ou judicial de execução.

13.4.3. Se  a  multa  aplicada  for  superior  ao  valor  da  garanMa  prestada,  além da  perda  desta,
responderá à contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de Preços Mercado
(IGP-M) ou equivalente, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração
ou cobrados judicialmente.

13.4.4.  O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a parMr do dia
seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, se dia de expediente normal na
reparMção interessada, ou no primeiro dia úMl seguinte.

13.4.5.  Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:

I - o atraso não superior a 5 (cinco) dias; e

II - a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respecMvos custos de cobrança.

13.4.6.  A multa poderá ser aplicada cumulaMvamente com outras sanções, segundo a natureza e a
gravidade  da  falta  comeda,  consoante  o  previsto  do  subitem  13.1.2  e  observado  o  princípio  da
proporcionalidade.

13.4.7.  Decorridos  30  (trinta)  dias  de  atraso,  a  nota  de  empenho e/ou  contrato  deverão ser
cancelados e/ou rescindidos, exceto se houver jusficado interesse da unidade contratante em admiMr
atraso superior a 30 (trinta) dias, que será penalizado na forma do inciso II do subitem 13.3.1.

13.4.8. A sanção pecuniária prevista no inciso IV do subitem 13.3.1 não se aplica nas hipóteses de
rescisão contratual que não ensejam penalidades.

13.5.  Da Suspensão

13.5.1.  A  suspensão é  a  sanção que impede  temporariamente o  fornecedor  de parMcipar  de
licitação e de contratar com a Administração e será imposta pelo ordenador de despesas desta SEF/DF, se
aplicada  em  decorrência  de  licitação  na  modalidade  pregão,  ainda  suspende  o  registro  cadastral  da
licitante e/ou contratada no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal,  insMtuído pelo Decreto nº
25.966/2005,  e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF,  de acordo com os
prazos a seguir:

I  -  por  até  30 (trinta)  dias,  quando,  vencido o  prazo de advertência,  a  licitante  e/ou contratada
permanecer inadimplente;

II - por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital,
os documentos e anexos exigidos, quer por via fax ou internet, de forma provisória, ou, em original
ou cópia autenMcada, de forma definiMva;

III - por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregão, convocada dentro do prazo
de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, ensejar o retardamento na execução do seu
objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato; e
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IV - por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante:

a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, objeMvando
obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação;

b) tenha praMcado atos ilícitos visando a frustrar os objeMvos da licitação; e

c) receber qualquer das multas previstas no subitem anterior e não efetuar o pagamento;

13.5.2. A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal.

13.5.3.  O prazo previsto no inciso IV poderá ser aumentado para até 05 (cinco) anos, quando as
condutas ali previstas forem praMcadas no âmbito dos procedimentos derivados dos pregões.

13.6.  Da Declaração de Inidoneidade

13.6.1.  A  declaração  de  inidoneidade  será  aplicada  pelo  Secretário  de  Estado  ou  autoridade
equivalente do órgão de origem, à vista dos moMvos informados na instrução processual.

13.6.2. A  declaração  de  inidoneidade  prevista  neste  item  permanecerá  em  vigor  enquanto
perdurarem os moMvos que determinaram a punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que a aplicou, e será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração
pelos prejuízos resultantes de sua conduta e após decorrido o prazo da sanção.

13.6.3. A declaração de inidoneidade e/ou sua exMnção será publicada no Diário Oficial do Distrito
Federal, e seus efeitos serão extensivos a todos os órgãos/enMdades subordinadas ou vinculadas ao Poder
ExecuMvo do Distrito Federal, e à Administração Pública, consoante dispõe o art. 87, IV, da Lei nº 8.666, de
1993.

13.7.  Das Demais Penalidades

13.7.1. As sanções previstas nos subitens 13.4 e 13.5 poderão também ser aplicadas às empresas
ou profissionais que, em razão dos contratos regidos pelas Leis Federais nos 8.666, de 1993 ou 10.520, de
2002:

I  -  tenham  sofrido  condenação  definiMva  por  praMcarem,  por  meios  dolosos,  fraude  fiscal  no
recolhimento de quaisquer tributos;

II - tenham praMcado atos ilícitos, visando frustrar os objeMvos da licitação; e

III - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos
ilícitos praMcados.

13.8. Do Direito de Defesa

13.8.1.  É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência,
suspensão temporária ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da respecMva
noMficação.

13.8.2. O  recurso  será  dirigido  à  autoridade  superior,  por  intermédio  da  que  pracou  o  ato
recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,  ou, nesse mesmo
prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo
de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

13.8.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Capítulo, excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecuMvos, exceto quando for explicitamente disposto
em contrário;

13.8.4. Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório,  e  após o exaurimento da fase
recursal,  a  aplicação  da  sanção  será  formalizada  por  despacho  moMvado,  cujo  extrato  deverá  ser
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publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, devendo constar:

I - a origem e o número do processo em que foi proferido o despacho;

II - o prazo do impedimento para licitar e contratar;

III - o fundamento legal da sanção aplicada; e IV - o nome ou a razão social do punido, com o número
de sua inscrição no Cadastro da Receita Federal.  13.7.5.  Após o julgamento do(s)  recurso(s),  ou
transcorrido o prazo sem a sua interposição, a autoridade competente para aplicação da sanção
providenciará a sua imediata divulgação no síMo www.comprasnet.gov.br.

13.8.5. Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal as sanções
aplicadas com fundamento nos subitens 13.2 e 13.3 deste capítulo de penalidades, as quais se formalizam
por meio de simples aposMlamento, na forma do art. 65, §8º, da Lei nº 8.666, de 1993.

13.9. Do Assentamento em Registros

13.10. Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa.

13.11. As penalidades terão seus registros cancelados após o decurso do prazo do ato que as
aplicou.

13.12.  Da Sujeição a Perdas e Danos

13.12.1. Independentemente  das  sanções  legais  cabíveis,  regulamentadas  pelo  Decreto  nº
26.851/06 e suas alterações,  previstas neste edital,  a licitante e/ou contratada ficará sujeita, ainda,  à
composição  das  perdas  e  danos  causados  à  Administração  pelo  descumprimento  das  obrigações
licitatórias e/ou contratuais.

13.13. Disposição Complementar

13.13.1. Os prazos referidos neste capítulo só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão
ou na enMdade.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA  – DA RESCISÃO AMIGÁVEL

O Contrato  poderá ser rescindido amigavelmente em comum acordo,  reduzida a  termo no processo,
desde que haja conveniência para a Administração, bastando para tanto, manifestação escrita de uma das
partes, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem interrupção do curso normal da execução do
Contrato, devendo ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA  – DA RESCISÃO

O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no respecMvo
processo, na forma prevista no Edital, observado o disposto no art. 78 da Lei nº 8.666/93, sujeitando-se a
Contratada às consequências determinadas pelo art. 80 desse diploma lega, sem prejuízo das demais
sanções cabíveis.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA  – DOS DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA

Os débitos da Contratada para com o Distrito Federal, decorrentes ou não do ajuste, serão inscritos em
Dívida AMva e cobrados mediante execução na forma da legislação perMnente, podendo, quando for o
caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato.
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17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO EXECUTOR

O  Distrito  Federal,  por  meio  de  Ordem  de  Serviço,  designará  um  Executor  para  o  Contrato,  que
desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA  - DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO

A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na
Imprensa Oficial, até o quinto dia úMl do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de
vinte dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento pela Secretaria de
Estado de Economia do Distrito Federal.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO

Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relaMvas ao cumprimento do
presente Contrato.

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições conMdas na Lei nº 8.666, de
1993 e demais normas distritais aplicáveis e, subsidiariamente, normas e princípios gerais dos contratos.

21. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA CLÁUSULA ANTICORRUPÇÃO

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupção
coordenada pela Controladoria Geral do Distrito Federal, por meio do Telefone: 0800-6449060. (Decreto
Distrital n.º 34.031/2012).

Brasília, 08 de outubro de 2020 

Pelo Distrito Federal: 

CELINA LEÃO HIZIM FERREIRA 

Secretária de Estado de Esporte e Lazer

Pela contratada: 

JOÃO ALVES SANTANA NETO

Procurador

Testemunhas: 

1. Matheus Rogerio Liberato

2. Fernanda MarMns Torres 
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Documento assinado eletronicamente por JOÃO ALVES SANTANA NETO, Usuário Externo, em
08/10/2020, às 17:55, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CELINA LEÃO HIZIM FERREIRA - Matr.0277235-3,
Secretário(a) de Estado de Esporte e Lazer, em 08/10/2020, às 18:13, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº
180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDA MARTINS TORRES - Matr.0274695-6,
Gerente de Contratos e Ajustes Congêneres, em 08/10/2020, às 18:15, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº
180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 48694425 código CRC= 55469939.
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