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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 de Prestação de Serviços nº 20/2019 , nos
termos do Padrão n° 03/2002.

Processo n° 00220-00002120/2019-01

 

Cláusula Primeira – Das Partes

O Distrito Federal, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL
denominada Contratante, inscrita no CNPJ: 02.977.827/0001-85, representado por LEANDRO CRUZ
FRÓES DA SILVA, na qualidade de Secretário de Estado, com delegação de competência prevista nas
Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal e NP
CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, doravante denominada Contratada, CNPJ n°
07.797.967/0001-95, com sede na Rua Dr. Brasílio Vicente de Castro, 111, 3º andar, Campo Comprido,
Curi�ba/Paraná , representada por RUDIMAR BARBOSA DOS REIS, CPF nº 574.460.249-68, na qualidade
de Sócio.

 

Cláusula Segunda – Do Procedimento

O presente Contrato obedece aos termos do Projeto Básico (24763926), da Proposta (24741258 e
25135293) e da Jus�fica�va de Inexigibilidade de Licitação (25126075, 25132810 e 25335693), baseada
no caput do art. 25 c/c art. 26 e com as demais disposições da Lei nº 8.666/93.

 

Cláusula Terceira – Do Objeto

O Contrato tem por objeto a prestação de serviços de empresa especializada no fornecimento de uma
assinatura (senha) de ferramenta de pesquisa e comparação de preços pra�cados pela Administração
Pública - Banco de Preços, nos termos do Projeto Básico (24763926), da Proposta (24741258 e 25135293)
e da Jus�fica�va de Inexigibilidade de Licitação (25126075, 25132810 e 25335693), que passam a
integrar o presente Termo.

Parágrafo Único: A contratada disponibilizará à �tulo de cortesia, ou seja, sem ônus, mais uma assinatura
(senha), totalizando duas assinaturas (senhas).

 

Cláusula Quarta – Da Forma e Regime de Execução

O Contrato será executado de forma indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário, segundo o
disposto nos arts. 6º e 10º, da Lei nº 8.666/93.

 

Cláusula Quinta – Do Valor
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O valor total do Contrato é de R$ 7.990,00 (sete mil, novecentos e noventa reais), procedentes do
Orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária
Anual.

 

Cláusula Sexta – Da Dotação Orçamentária

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

I – Unidade Orçamentária: 34.101

II – Programa de Trabalho: 27.122.6002.8517.6982

III – Natureza da Despesa: 3.3.90.39

IV - Fonte de Recursos: 120

6.2 - O empenho inicial é de R$ 7.990,00 (sete mil, novecentos e noventa reais), conforme Nota de
Empenho nº 2019NE00473, emi�da em 23/07/2019, sob o evento 400091 , na modalidade Ordinário.

 

Cláusula Sé�ma - Do Pagamento

7.1 O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças,
Patrimônio e Contabilidade  do Distrito Federal, em parcela (s), mediante a apresentação de Nota Fiscal,
liquidada até 30 (trinta) dias de sua apresentação, desde que esteja em condições de liquidação de
pagamento.

7.2 Os pagamentos de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) serão feitos,
exclusivamente, mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário, junto ao Banco de
Brasília S/A - BRB, de acordo com o art. 6º, do Decreto nº 32.767/2011.

 

Cláusula Oitava - Do Prazo de Vigência

O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, prorrogáveis, a contar da data de sua assinatura.

 

Cláusula Nona – Da responsabilidade do Distrito Federal (Contratante)

9.1- 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;

9.2- Proporcionar à Contratada as facilidades necessárias a fim de que possa desempenhar normalmente
os serviços;

9.3- Prestar aos funcionários da contratada todas as informações e esclarecimentos necessários que
eventualmente venham a ser solicitados sobre os serviços;

9.4- Aplicar as penalidades cabíveis, previstas no respec�vo Edital, garan�da à prévia defesa.

9.5- Solicitar por escrito, durante o período de execução do objeto, a subs�tuição dos serviços que
apresentarem defeito ou não es�verem de acordo com a proposta;

9.6- Enviar à contratada as Ordens de Serviço, por e-mail, assegurando-se de que a contratada recebeu o
documento;

9.7- Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma prevista na Lei
n.º 8.666/93 e suas alterações;

9.8- Fazer vistoria criteriosa no ato da entrega, para que seja constatado se o serviço está de acordo com
o que foi contratado, bem como as condições �sicas do material entregue, iden�ficando possíveis danos;

9.9- Efetuar o pagamento à Contratada, conforme es�pulado neste instrumento;
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9.10- Solicitar à Contratada e seus prepostos, ou obter da administração, tempes�vamente, todas as
providências necessárias ao bom andamento dos serviços;

9.11- Documentar as ocorrências havidas firmado juntamente com o preposto da Contratada;

9.12- Emi�r pareceres em todos os atos rela�vos à execução do contrato, em especial aplicação de
sanções, alterações e repactuações do contrato.

 

Cláusula Décima  – Das Obrigações e Responsabilidades da Contratada

10.1 – A Contratada fica obrigada a apresentar, ao Distrito Federal:

I – até o quinto dia ú�l do mês subsequente, comprovante de recolhimento dos encargos previdenciários,
resultantes da execução do Contrato;

II – comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais.

10.2 - Efetuar o pagamento dos salários e demais verbas decorrentes da prestação de serviço;

10.3 - A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes; 

10.4 - A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compa�bilidade com as
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

10.5 - Executar os serviços conforme disposto no Projeto Básico, com a alocação dos empregados
necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, se for o caso, na qualidade e quan�dades
especificadas neste instrumento;

10.6 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou subs�tuir, às suas expensas, no total ou em parte, no
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos
ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração;

10.7 - Manter o empregado responsável pelos serviços nos horários predeterminados pela
Administração;

10.8 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os
ar�gos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990),
ficando a Contratante autorizada a descontar da garan�a, caso previsto neste projeto ou dos pagamentos
devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

10.9 -  U�lizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados,
em conformidade com as normas e determinações em vigor;

10.11 - Apresentar os empregados devidamente uniformizados e iden�ficados por meio de crachá, além
de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;

10.12 - Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão
o local para a execução do serviço;

10.13 - Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as
demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à
Contratante;

10.14 - Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos
serviços;

10.15 - Guardar sigilo sobre todas as informações ob�das em decorrência do cumprimento do contrato;

10.16 - Não transferir para terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições
autorizadas no contrato;

10.17 - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento), do valor
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inicialmente contratado, nos termos do art. 65, §1° da Lei n° 8.666/1993;

10.18 - Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela
ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou
culposamente, ao Distrito Federal ou a terceiros;

10.19 - Não permi�r a u�lização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permi�r a u�lização do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.20 - A Contratada fica obrigada a respeitar os termos es�pulados no Decreto nº 38.365, publicado no
Diário Oficial do Distrito Federal nº 143, de 27 de julho de 2017, que regulamenta a Lei nº 5.448, de 12 de
janeiro de 2015, que proíbe conteúdo discriminatório contra a mulher;

10.21 - A Contratada fica obrigada a respeitar os termos es�pulados na Lei Distrital nº 5.375/2014, que
ins�tui a Polí�ca Distrital para Integração da Pessoa com Deficiência, consolida as normas de proteção e
dá outras providências;

10.22 - A Contratada fica obrigada ao cumprimento do disposto na Lei Distrital nº 6.112/2018.

 

Cláusula Décima Primeira – Da Alteração Contratual

11.1 – Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Adi�vo, com
amparo no art. 65 da Lei nº 8.666/93, vedada a modificação do objeto;

11.2 – A alteração de valor contratual, decorrente de compensação ou penalização financeira, prevista no
Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias, suplementares, até o limite do respec�vo
valor, dispensa a celebração de aditamento. 

 

Cláusula Décima Segunda – Das Penalidades

O atraso injus�ficado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato sujeitará a
Contratada à multa prevista na Jus�fica�va de Inexigibilidade de Licitação, descontada da garan�a
oferecida ou judicialmente, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93, facultada
ao Distrito Federal, em todo caso, a rescisão unilateral.

 

Cláusula Décima Terceira – Da Dissolução

O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, bastando para tanto, manifestação escrita de uma
das partes, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem interrupção do curso normal da
execução do Contrato.

 

Cláusula Décima Quarta – Da Rescisão

O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no respec�vo
processo, na forma prevista na Jus�fica�va de Dispensa de Licitação, observado o disposto nos arts. 78,
79 e 80 da Lei nº 8.666/93, sujeitando-se a Contratada às consequências determinadas pelo art. 80 desse
diploma legal, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

 

Cláusula Décima Quinta – Dos débitos para com a Fazenda Pública

Os débitos da Contratada para com o Distrito Federal, decorrentes ou não do ajuste, serão inscritos em
Dívida A�va e cobrados mediante execução na forma da legislação per�nente, podendo, quando for o
caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato.

 

Cláusula Décima Sexta – Do Executor
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O Distrito Federal, por meio de Ordem de Serviço, designará um Executor para o Contrato, que
desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e
Contabilidade do Distrito Federal.

 

Cláusula Décima Sé�ma - Da Publicação e do Registro

A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na
Imprensa Oficial, até o quinto dia ú�l do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de
vinte dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento no órgão
interessado, de acordo com o art. 60, da Lei nº 8.666/93.

 

Cláusula Décima Oitava- Do Foro

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

 

 

 

Brasília, 24 de julho de 2019.

 

 

Pelo Distrito Federal:                                                                                                                                      Leandro
Cruz Fróes da Silva

 

 

Pela Contratada:                                                                                                                                              Rudimar
Barbosa dos Reis

 

 

Testemunhas:

 

1. Simone Negrão dos Santos

2. Fernanda Mar�ns Torres

Documento assinado eletronicamente por Rudimar Barbosa dos Reis, Usuário Externo, em
24/07/2019, às 10:51, 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 LEANDRO CRUZ FROES DA SILVA - Matr.0273589-X,
Secretário(a) de Estado de Esporte e Lazer, em 24/07/2019, às 14:03, 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 SIMONE NEGRÃO DOS SANTOS - Matr.: 158086-8,
Diretor(a) de Contratos, em 24/07/2019, às 14:29, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de
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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 24/07/2019, às 15:47, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº
180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 25662816 código CRC= 355B1693.
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