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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 28/2019 - SEL/DF, NOS TERMOS DO PADRÃO nº 04/2002.

                                                                                        Processo nº 00220-00001985/2019-41 

                                                                                        SIGGO nº 039782                                                                                                                                                         
                                                                                                      

 

Cláusula Primeira – Das Partes

O DISTRITO FEDERAL, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER, denominada CONTRATANTE, inscrita no CNPJ sob o nº
02.977.827/001-85, com sede no Edi�cio Parque Cidade Corporate, Torre B, Bloco B, 8º andar - Asa Sul  CEP: 70.308-200, Brasília/DF, representada por
LEANDRO CRUZ FROES DA SILVA, inscrito no CPF sob o nº 016.766.507-33, na qualidade de SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO
FEDERAL, com delegação de competência prevista nas Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal e
TLR SERVIÇOS DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA , doravante denominada CONTRATADA, CNPJ sob o nº 03.199.343/0001-15, com sede em C-53,
Quadra 60, Lote 18, Casa 02, Setor Sudoeste, Goiânia/GO, representada por TÁSSIO MARQUES RIOS, portador do CPF sob  nº 038.123.381-22 na
qualidade de Sócio.

 

Cláusula Segunda – Do Procedimento

O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Licitação Pregão  Eletrônico nº 044/2019/SEFP/SAGA/SCG/COLIC/DICOM (26992146), da Proposta
(27902817),  das Leis nºs 8.666/93 e 10.520/2002 e do Decreto Federal nº 5.450/2005.

 

Cláusula Terceira – Do Objeto

3.1 O Contrato tem por objeto a contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção preven�va e corre�va nos conjunto de
equipamentos das piscinas e tanques aquá�cos do Conjunto Aquá�co Cláudio Cou�nho - CACC, e das piscinas e tanque dos Centros Olímpicos e
Paralímpicos do Distrito Federal -CO, incluindo mão de obra, assistência técnica com fornecimento de peças e todos insumos necessários ao correto
funcionamento dos equipamentos, com  vistas  a  atender  às  necessidades da  Secretaria  de  Estado  de  Esporte e Lazer, conforme especificações e
condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº
044/2019/SEFP/SAGA/SCG/COLIC/DICOM (26992146) e da Proposta (27902817), que passam a integrar o presente Termo.

3.2 Os serviços serão prestados nos endereços citos:

1) Conjunto Aquá�co Cláudio Cou�nho: Complexo Poliespor�vo Ayrton Sena A/E , S/N, Asa Norte, Brasília/DF
2) Centro Olímpico de Brazlândia:  QD AE A LT 22
3) 1º Centro Olímpico de Ceilândia Parque da Vaquejada:  QNP 21, Conj. J AE 01 Sol Nascente -Ceilândia/DF
4) 2º Centro Olímpico de Ceilândia:  QNO 09, Conj. 01, lote 01 – Ceilândia/DF
5) Centro Olímpico de Estrutural:  Setor SCIA, Q. 8 - Parque Urbano AE. 01 An�go Lixão, Estrutural/DF
6) Centro Olímpico do Gama:  AE, 1 - Setor Central, Gama/DF (Estádio Bezerrão)
7) Centro Olímpico de Planal�na:  Q. 1, Conj. C - AE Setor Adm. – Modulo Espor�vo, Planal�na/DF
8) Centro Olímpico de Recanto das Emas:  Sub Centro 400/600 Ponte Alta 604, Recanto das Emas/DF
9) Centro Olímpico de Samambaia:  AE 01 – QS 119 - Centro Urbano Sub/Centro, Oeste Samambaia/DF
10) Centro Olímpico de Santa Maria: Parque Urbano QD 03, Santa Maria/DF
11) Centro Olímpico Riacho Fundo:  I QS 16, lote F, Riacho Fundo I/DF.
12) Centro Olímpico São Sebas�ão: QD 01, Bairro São Bartolomeu, São Sebas�ão/DF.

 

Cláusula Quarta – Da Forma e Regime de Execução

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

 

Cláusula Quinta – Do Valor

5.1 O valor total do Contrato é de R$ 284.997,60 (duzentos e oitenta e quatro mil, novecentos e noventa e seis reais e sessenta centavos), conforme
tabela abaixo, devendo a importância de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no
orçamento corrente – Lei Orçamentária, enquanto a parcela remanescente será custeada à conta de dotações a serem alocadas no(s) orçamento(s)
seguinte(s).

 

Item Descrição
Unidade

de
medida

Quan�dade Valor
unitário Valor total

1 Manutenção
preven�va Mensal 12 R$ 7.141,65 R$ 85.699,80

2 Manutenção corre�va Diária 180 R$ 107,21 R$ 19.297,80
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3 Fornecimento de peças - - - R$ 180.000,00

Total R$ 284.997,60

 

5.2 Os serviços serão contratados com base no preço unitário das tarifas cotadas na proposta da licitante vencedora.

5.3 Do reajuste:

5.3.1 Para o caso de serviços não con�nuos e/ou con�nuados quando preponderantemente formados pelos custos de INSUMOS, o critério de reajuste,
quando couber, deverá retratar a variação efe�va do custo de produção, admi�da a adoção de índices específicos ou setoriais, que reflitam a variação
dos insumos u�lizados, desde a data prevista para apresentação da proposta, até a data do adimplemento de cada parcela.

5.3.1.1 A variação de preços para efeito de reajuste anual será medida por índice adequado, legalmente criado e relacionado ao objeto do certame, ou
na falta de previsão específica, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, devendo a contratada para tanto, apresentar Planilha de
Custos e Formação de Preços, com demonstração analí�ca.

 

Cláusula Sexta – Da Dotação Orçamentária

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

I – Unidade Orçamentária: 340101

II – Programa de Trabalho: 27.812.6206.4035.0001 - Manutenção dos Centros Espor�vos - Centros Olímpicos e Paraolímpicos

III – Natureza da Despesa: 3.3.90.39

IV – Fonte de Recursos: 100 - Ordinário Não Vinculado

6.2 – O empenho inicial é de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), conforme Nota de Empenho nº 2019NE00627, emi�da em 23/09/2019, sob o
evento nº 400091, na modalidade Es�ma�vo.

 

Cláusula Sé�ma – 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 Cer�ficado de Regularidade do Fundo de Garan�a por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente
atualizado (Lei n.º 8.036/90);

7.2.2 Prova de regularidade com a Fazenda Federal por meio da Cer�dão Conjunta Nega�va de Débitos rela�vos aos Tributos Federais, inclusive
contribuições previdenciárias, e a Divida A�va da União, expedida pelo Ministério da Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil (Portaria Conjunta
RFB/PGFN nº 1.751/2014);

7.2.3 Cer�dão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal;

7.2.4 Cer�dão de regularidade rela�va a débitos inadimplidos perante a Jus�ça do Trabalho, mediante a apresentação de cer�dão nega�va, em plena
validade, que poderá ser ob�da no site www.tst.jus.br/cer�dao.

7.3 De acordo com ar�go 6º, do Decreto nº 32.767, de 17/02/2011, os valores iguais ou superiores de 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.

 

Cláusula Oitava – Do Prazo de Vigência

8.1 O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura, com eficácia a par�r de sua publicação, podendo ser prorrogado, no interesse
da contratante, por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme ar�go 57, inciso II, da Lei nº  8666/93.
8.1.1 A contratada não terá direito subje�vo à prorrogação contratual, o qual poderá ser prorrogado nos termos do item 8.1, quando comprovadamente
vantajoso para a Administração, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:
8.1.1.1 Relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;
8.1.1.2 Jus�fica�va e mo�vo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;
8.1.1.3 Comprovação de que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administração;
8.1.1.4 Manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação; e
8.1.1.5 Comprovação de que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.

 

Cláusula Nona – Das Garan�as

9.1 A garan�a para a execução do Contrato será prestada na forma escolhida pela contratada, conforme previsão constante no subitem 14.3 do Edital, no
percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, ou seja, de R$ 14.249,88 (quatorze mil, duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e oito
centavos), devendo ser apresentada pela contratada no prazo de 10 (dez) dias corridos, conforme previsão estabelecida no subitem 25.1 do Termo de
Referência - Anexo I do Edital.
9.2 A garan�a assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
9.2.1 Prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;
9.2.2 Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
9.2.3. Multas moratórias e puni�vas aplicadas pela Administração à contratada; e
9.2.4. Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela contratada, quando couber.
9.3. A garan�a somente será liberada ante a comprovação pela CONTRATADA de que pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da
contratação, caso em que o pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a mesma será u�lizada para o
pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pela CONTRATANTE.

 

Cláusula Décima – Da responsabilidade do Distrito Federal (CONTRATANTE)
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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 Permi�r o livre acesso dos empregados da empresa contratada às instalações da SEL/DF, sempre que se fizer necessário, independentemente de
permissão prévia, desde que estejam credenciados pela mesma e exclusivamente para execução dos serviços.
10.3 Pagar mensalmente a empresa contratada, os custos da mão-de-obra e insumos, bem como o ressarcimento dos gastos com materiais, conforme
relatório consolidado dos materiais aplicados e aprovados pelo Executor, exceto aqueles previstos no ANEXO deste Termo de Referência.
10.4 Colocar à disposição dos empregados da empresa contratada, espaço �sico para troca e guarda de uniformes, para depósito de materiais,
ferramentas e máquinas necessárias à execução dos serviços, bem como ambiente para instalação do Preposto e Almoxarifado para atender,
exclusivamente, ao objeto deste Termo de Referência.
10.4.1 A empresa contratada deverá providenciar os móveis e equipamentos necessários para esses ambientes, inclusive computador, linha telefônica
fixa e fax.
10.5 Exigir da CONTRATADA, o suporte de seu responsável técnico nos serviços que envolvam estruturas e instalações, documentando seus pareceres
para futuras necessidades.
10.6 Designar servidor como Executor para o contrato ao qual serão incumbidas as atribuições con�das nas normas de execução orçamentária e
financeira vigentes.

10.7 Cons�tuem demais OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE , àquelas relacionadas no item 18 do Termo de Referência - Anexo I do Edital.

 

Cláusula Décima Primeira – Das Obrigações e Responsabilidades da Contratada

11.1 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,
11.2  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;
11.3 A contratada declarará a inexistência de possibilidade de transferência ao Distrito Federal de responsabilidade por encargos trabalhistas, fiscais,
comerciais e/ou previdenciários porventura inadimplidos, bom como a inexistência de formação de vínculo emprega�cio entre os empregados da
Contratada e a Administração Pública do Distrito Federal;
11.4 Cons�tui obrigação da Contratada o pagamento de salários e demais verbas decorrentes da prestação de serviço;
11.5 A Contratada responderá pelos danos causados pelos seus agentes; 
11.6 Apresentar documento comprobatório de que possui compromisso com a sustentabilidade ambiental, nos termos da Lei Distrital n° 4.770/2012,
que poderá ser feito da seguinte forma:

i) Por Declaração, onde a licitante afirma possuir o compromisso e responsabilidade com a Sustentabilidade Ambiental, nos termos das exigências
impostas pela Lei Distrital n° 4.770/2012, conforme modelo constante do Anexo V deste edital, ou;
ii) Com a apresentação de documento probatório (atestado, declaração, cer ficado, registro, credenciamento, etc) emi�do por Órgãos Públicos de
qualquer ente da Federação que tenha competência legal na área ambiental que o produto ofertado, comercializado, ou o fornecedor, distribuidor ou
fabricante está devidamente cadastrado, registrado, etc no respec�vo Órgão, ou;
iii) Com a apresentação de documentos que o fornecedor está em fase de implantação de prá�cas sustentáveis, informando, no referido documento
quais são as prá�cas já implantadas e, quais as metas pretendidas a a�ngir na questão da sustentabilidade ambiental;

iv) No caso do licitante apresentar os documentos comprobatórios, conforme mencionado nas alíneas i e iii poderá ser designada pela SEFP/DF uma
Comissão de Avaliadores que juntamente com o Pregoeiro e sua Equipe poderá inspecionar/vistoriar o estabelecimento ou o ponto comercial do
licitante, a fim de verificar as informações e declarações apresentadas.
v) Caso seja detectado pelos inspetores/avaliadores que as informações declaradas pelo licitante não sejam verdadeiras, ou, que esteja de má fé, será
tomadas as medidas administra�vas, e se for o caso, penal, cabível ao caso.

11.7. Mensalmente, acompanhando a nota fiscal/fatura referente a seus empregados, cópias auten�cadas em cartório ou cópias simples acompanhadas
de originais, dos seguintes documentos:
a) Cer�ficado de Regularidade do Fundo de Garan�a por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente
atualizado (Lei n.º 8.036/90);
b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal por meio da Cer�dão Conjunta Nega�va de Débitos rela�vos aos Tributos Federais, inclusive
contribuições previdenciárias, e a Divida A�va da União, expedida pelo Ministério da Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil (Portaria Conjunta
RFB/PGFN nº 1.751/2014);
c) Cer�dão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal.
d) Cer�dão de regularidade rela�va a débitos inadimplidos perante a Jus�ça do Trabalho, mediante a apresentação de cer�dão nega�va, em plena
validade, que poderá ser ob�da no site www.tst.jus.br/cer�dao.

11.7.1 Os documentos relacionados poderão ser subs�tuídos, total ou parcialmente, por extrato válido e atualizado do SICAF.
11.7.2 Recebida a documentação o executor do contrato deverá apor a data de entrega e assiná-la.
11.7.3 Verificadas inconsistências ou dúvidas na documentação entregue, a CONTRATADA terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias, contado a par�r do
recebimento de diligência da fiscalização, para prestar os esclarecimentos cabíveis, formal e documentalmente.
11.7.4 O descumprimento reiterado das disposições acima e a manutenção da Contratada em situação irregular perante as obrigações fiscais,
trabalhistas e previdenciárias implicarão rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação das penalidades e demais cominações legais.

11.8 Das obrigações da CONTRATADA con�das no subitem 17 do Termo de Referência:

11.8.1 Das Obrigações Gerais:

11.8.1.1 Executar os serviços de manutenção conforme especificações do Termo de Referência e do Instrumento Convocatório, com os recursos
necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais.
11.8.1.2 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 inicialmente contratado, nos termos do art. 65, §1° da Lei n° 8.666/1993.
11.8.1.3 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.
11.8.1.4 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja
inadimplência não transfere responsabilidade à Administração.
11.8.1.5 Manter durante toda a vigência do contrato, em compa�bilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.
11.8.1.6 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quan�ta�vos de sua proposta, inclusive quanto aos custos
variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja sa�sfatório para o
atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993.
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11.8.1.7 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, o qual proíbe conteúdo discriminatório contra a mulher.
11.8.1.8. A contratada fica obrigada ao cumprimento do disposto na Lei Distrital nº 6.112/2018.

11.8.2 Das Obrigações Técnicas:

11.8.2.1 A CONTRATADA deverá fornecer durante a atuação de sua equipe, sem ônus para a CONTRATANTE, todos os equipamentos, ferramentas, EPI
(equipamentos de proteção individual), materiais de consumo, componentes, produtos, aparelhos de medições e testes indispensáveis à execução dos
serviços solicitados, sejam eles defini�vos ou temporários, assumindo toda a responsabilidade pelo transporte, carga, descarga, armazenagem e guarda
destes até que se proceda a entrega.
11.8.2.2 A Contratada fica obrigada a possuir todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários à perfeita execução do objeto deste
Termo de Referência.
11.8.2.3 Arcar com todos os custos necessários para a execução dos serviços, incluindo despesas dos tributos, encargos trabalhistas e previdenciários,
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, garan�a e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir.
11.8.2.4 Efetuar os serviços de manutenção preven�va, processando na mesma ocasião, se necessário, inspeção, regulagem, ajustes e pequenos reparos
no local, de acordo com a necessidade técnica, de todas as partes dos equipamentos, a fim de proporcionar aos mesmos um funcionamento eficiente,
seguro e econômico.
11.8.2.1 Subs�tuir todo e qualquer material defeituoso em razão de ação ou de omissão involuntária, negligência, imprudência, imperícia ou emprego de
material inadequado ou de qualidade inferior sem ônus para a Contratante e sem implicar alterações nos prazos es�pulados no presente Termo de
Referência.
11.8.2.5 U�lizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de conformidade com as normas e
determinações em vigor.
11.8.2.6 Executar os serviços segundo as normas gerais de manutenção recomendadas pelos fabricantes, ficando responsável por qualquer dano
causado aos equipamentos em decorrência de manutenção inadequada.

11.8.2.7 Manter os locais da prestação dos serviços de manutenção sempre limpos e organizados, permi�ndo a perfeita circulação e controle, zelando
pela manutenção de condições de higiene e segurança.
11.8.2.1 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.
11.8.2.8 U�lizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de conformidade com as normas e
determinações em vigor.
11.8.2.9 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.
11.8.2.10 Manter o seu pessoal, quando nas dependências da contratante, devidamente uniformizado e iden�ficados por crachá.
11.8.2.11 A Contratada deverá disponibilizar equipe de assistência técnica, linha telefônica, obrigatoriamente no Distrito Federal, para assistência
técnica, cobertura de chamadas de manutenção ou reparo referentes aos equipamentos.
11.8.2.12 U�lizar materiais e produtos na execução dos serviços objeto da prestação do serviço com reconhecida qualidade no mercado especializado,
aprovados previamente pelo executor do contrato.
11.8.2.13 A contratada deverá ter pleno conhecimento de todas as instalações e os equipamentos de cada Centro Olímpico e do Conjunto Aquá�co
Cláudio Cou�nho.
11.8.2.14 A contratada responsabilizar-se-á por qualquer dano pessoal ou material causado à Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal
ou aos seus usuários, em razão da atuação de seus funcionários, u�lização de materiais, reparos ou quaisquer outras a�vidades por ela desempenhadas.
11.8.2.15 É de exclusiva escolha da contratada a mão de obra profissionalmente qualificada para execução da prestação de serviço no tocante a correção
de máquinas, equipamentos, tubulações e parte elétrica, entre outros serviços vinculados às piscinas e tanques dos Centros Olímpicos do Distrito
Federal e do Conjunto Aquá�co Cláudio Cou�nho.

11.8.2.16 O contratante disponibilizará, na data da assinatura do contrato, um Gestor e equipe técnica de apoio, sendo o Gestor o responsável para
acompanhar os serviços de manutenção, bem como atestar a sua qualidade. A contratada deverá prestar a esta equipe todos os esclarecimentos
necessários ao bom entendimento da manutenção a ser desenvolvida na solução implantada.

 

Cláusula Décima Segunda – Da Alteração Contratual

12.1  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.
12.2  A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, 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.
12.3  É vedada a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total do objeto deste edital.

 

Cláusula Décima Terceira – Das Penalidades

13.1  O atraso injus�ficado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato sujeitará a Contratada à multa prevista no Edital,
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.
13.1.1. A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restri�va de direitos pelo não cumprimento das normas previstas neste edital e dos contratos
dele decorrente, em face do disposto nos arts. 81, 86, 87 e 88 da Lei 8.666/93 e do art. 7º da Lei 10.520/2002, serão obedecidos no âmbito da
Administração Direta, Autárquica, Fundacional e das Empresas Públicas do Distrito Federal, às normas estabelecidas no Decreto nº 26.851/2016, con�do
no Anexo IV do Edital.

 

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 e
não haja mo�vo para rescisão unilateral do ajuste, 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.

 

Cláusula Décima Quinta – Da Rescisão

15.1 O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no respec vo 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 legal, sem
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prejuízo das demais sanções cabíveis.
15.2 O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de habilitação pelo contratado poderá dar ensejo à rescisão
contratual, sem prejuízo das demais sanções.
15.2.1 A Administração poderá conceder um prazo para que a contratada regularize suas obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob
pena de rescisão contratual, quando não iden�ficar má-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir.
15.3 Fica proibida o uso de mão de obra infan�l, sob pena de rescisão do contrato e a aplicação de multa, sem prejuízo das sanções legais cabíveis.

 

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 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 Sé�ma – 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 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 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 Nona  -  Do Foro

19.1 Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas rela�vas ao cumprimento do presente Contrato.
19.2 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, 23 de setembro de 2019.

 

 

 

Pelo Distrito Federal:                                                                                                            Leandro Cruz Fróes da Silva                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                Secretário de Estado

 

                                                                                                                                                                                                                           

Pela Contratada:                                                                                                                     Tássio Marques Rios                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                      Sócio

                                                 

                                                                                                                                                                                                             

 

 

Testemunhas:

 

1) Simone Negrão dos Santos

2) Fernanda Mar�ns Torres
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