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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 25/2019 , nos
termos do Padrão n° 02/2002.

Processo n° 00220-00000838/2019-54

 

Cláusula Primeira – Das Partes

O Distrito Federal, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL,
representada 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 OFFICE W COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO EIRELI, doravante denominada Contratada, CNPJ n° 09.149.187/0001-
64, com sede em Rua Luiz da Costa Ramos, n° 408, Água Funda - São Paulo/SP - CEP 04157-
020, representada por ALEXANDRE RODRIGUES ARRAIS, CPF nº 256.949.258-23 , na qualidade de
Representante Legal. 

 

Cláusula Segunda – Do Procedimento

O presente Contrato obedece aos termos do Projeto Básico (24608713), da Proposta
(24608557, 25666362 e 27253511) e da Jus�fica�va de Dispensa de Licitação (19960297, 23629666,
24608670,23637034), baseada no inciso II, art. 24, da Lei nº 8.666/93 ex vi Parecer nº
726/2008/PROCAD/PGDF (25977574).

 

Cláusula Terceira – Do Objeto

O Contrato tem por objeto a aquisição de cofre eletrônico digital, sendo as especificações: Medidas
aproximadas: 72x41x42cm (AxLxP). 02 prateleiras. Senha de 6 dígitos. Sistema de auditoria registra os
dados de qual usuário abriu, fechou, em qual data e horário. Cadastro de outros usuários com senhas
diferentes para abrir e fechar o cofre. Display digital. Travamento de até 5 ferrolhos de aço.-Alimentação a
pilhas. Gabinete solidamente soldado. Confeccionado com chapas de aço, espessura de
aproximadamente 2 mm. Dobradiças escondidas. Resistência a impactos. Porta com frente e traseira do
painel confeccionadas em aço. Compar�mento das pilhas na parte interna da porta protegido por tampo
de aço. Abertura no sen�do horizontal para direita. Confeccionada com chapa de aço, espessura de
aproximadamente 4,75 mm. Até 5 travas (ferrolho) metálicas de 16 mm de diâmetro, zincado.
Acabamento: Pintura Eletrostá�ca Micro texturizada, que proporciona alta resistência contra arranhões e
corrosão. Garan�a mínima de 12 meses para o sistema eletrônico e de 36 meses para o gabinete de
aço, conforme condições constantes no Projeto Básico (24608713).

 

Cláusula Quarta – Da Forma e Regime de Execução
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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

O valor total do Contrato é de R$ 1.891,80 (hum mil, oitocentos e noventa e um reais e oitenta centavos),
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: 4.4.90.52

IV - Fonte de Recursos: 100

6.2 - O empenho inicial é de R$ 1.891,80 (hum mil, oitocentos e noventa e um reais e oitenta centavos),
conforme Nota de Empenho nº 2019NE00540, emi�da em 22/08/2019, sob o evento 400091 , na
modalidade Ordinário.

 

Cláusula Sé�ma - Do Pagamento

7.1 - O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, contados a par�r da data de apresentação da Nota
Fiscal, desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação de pagamento.

7.2 - Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administração, a parcela devida será
atualizada monetariamente, desde o vencimento da obrigação até a data do efe�vo pagamento de
acordo com a variação “pro rata tempore” do IPCA, nos termos do art. 3º do Decreto nº 37.121/2016.

 

Cláusula Oitava - Do Prazo de Vigência

A vigência do contrato será de 36 (trinta e seis meses) meses, contados a par�r da data de sua assinatura,
tendo em vista que a garan�a do componente gabinete de aço se dará pelo mesmo período.

 

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 - Designar executor para atestar a nota fiscal ou fatura, ao qual serão incluídas as atribuições con�das
nas Normas de Execuções Orçamentárias e Financeiras vigentes do Distrito Federal;

9.3 - Conferir minuciosamente a qualidade e quan�dade dos itens e consequente aceitação do produto
entregue;

9.4 - Expedir Ordem de Serviço solicitando o fornecimento de produto contendo no mínimo: descrição do
produto, quan�dade, data da entrega, data da solicitação, carimbo e assinatura do responsável pela
solicitação;

9.5 - Comunicar à Contratada por escrito, com cópia à área demandante, com antecedência mínima de 72
horas, os quan�ta�vos dos produtos a serem entregues; e excepcionalmente, em casos de emergência
com antecedência mínima de 24 horas;

9.6 - Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no
objeto fornecido, para que seja subs�tuído, reparado ou corrigido;
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9.7 - Emi�r termo circunstanciado à Contratada, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas
no objeto fornecido, a fim de que seja subs�tuído, reparado ou corrigido.

9.8 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor
especialmente designado.

9.9 - Efetuar o pagamento da fatura de acordo com as normas de execução orçamentária e financeira
após o atesto e aprovação do pedido.

9.10 - Permi�r aos funcionários da contratada (devidamente iden�ficados) acesso às dependências da
contratante caso necessário.

 

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 – Cons�tui obrigação da Contratada 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 - O fornecimento do produto quando solicitado pelo contratante dentro das especificações
constantes deste Projeto Básico.

10.5 - Responsabilizar-se civil e criminalmente, por todo e qualquer dano que cause à contratante, a seu
pedido ou de terceiros, por ação ou omissão, em decorrência da execução do objeto deste Projeto, não
cabendo a contratante, em hipótese alguma, responsabilidade por danos direto, indireto ou lucros
cessantes.

10.6 - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, no todo ou em parte, os direitos e obrigações
assumidas por força de contrato.

10.7 -Entregar os produtos em perfeito estado de conservação, sem rasgos ou com embalagens violadas.
Sem sujeira e umidade na sua super�cie, e sem defeitos que possam alterar sua aparência. Isenta de
enfermidades e danos �sicos oriundos do manuseio e transporte;

10.8 - Manter durante toda a vigência do contrato, em compa�bilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições da habilitação e qualificação exigida no ato convocatório.

10.9 - Não alegar, em hipótese alguma, como jus�fica�va ou defesa, desconhecimento, incompreensão,
dúvidas ou esquecimento das cláusulas e condições do contrato e das especificações técnicas, bem como
de tudo o que es�ver con�do nas normas, especificações e métodos da ABNT, e outras normas
per�nentes ao objeto.

10.10 - Manter atualizado junto à CONTRATANTE os seus dados cadastrais, como endereço, telefones, fax,
dentre outras informações indispensáveis à comunicação entre o licitante e está Fundação, de modo a
viabilizar as convocações, in�mações e no�ficações quando se fizerem necessárias.

10.11 - O descumprimento desta obrigação ficará caracterizado com a devolução de correspondências
enviadas pelos correios ou com o não atendimento às ligações telefônicas, sendo assim configurado
desídia e sujeita às penalidades legais.

10.12 -  Entregar os produtos sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, estando incluído no valor da
mercadoria todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarregamento das
mercadorias.

 

Cláusula Décima Primeira – Da Alteração Contratual
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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 Dispensa 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

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.
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Brasília, 27 de agosto de 2019.

 

 

Pelo Distrito Federal:                                                                                                                                      Leandro
Cruz Fróes da Silva

 

 

Pela Contratada:                                                                                                                                             
 Alexandre Rodrigues Arrais

 

 

Testemunhas:

 

1. Simone Negrão dos Santos

2. Fernanda Mar�ns Torres
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