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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 48/2019 - SEL/DF, NOS TERMOS DO PADRÃO nº 01/2002.

Processo nº 00220-00004399/2019-59

Contrato SIGGO n° 040214

 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, 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 AMERICA GLOBAL COMERCIAL E TRANSPORTES - EIRELI, doravante denominada CONTRATADA, CNPJ sob o nº 32.915.001/0001-52, com sede
em STRC TRECHO 03 CONJUNTO A LOTE 02 - PARTE 02, Brasília, Distrito Federal, CEP 71225-531, representada, neste ato, por BENITEZ JOSÉ DA SILVA, portador do CPF n°
605.338.971-49, na qualidade de Representante Legal.

 

Cláusula Segunda – Do Procedimento

O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Licitação Pregão Eletrônico para  SRP nº 12/2018 PRF/MS (31344002), da Ata de Registro de Preços 01/2018 do aludido
Edital (31344447), da Proposta (31346805) e da Lei nº 8.666/93. 

 

Cláusula Terceira – Do Objeto

O Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de transporte de mobiliário em geral, cargas, documentos e demais objetos de
propriedade da Secretaria de Esporte e Lazer do DF, em caminhão fechado �po baú, incluindo desmontagem, embalagem e re�rada do local de origem, descarga dos bens
transportados e montagem dos mesmos no seu des�no, bem como todas as operações que se fizerem necessárias, conforme condições, quan�dades, exigências e es�ma�vas
estabelecidas no Edital de Licitação Pregão Eletrônico para  SRP nº 12/2018 PRF/MS (31344002), na Ata de Registro de Preços 01/2018 do aludido Edital (31344447) e na Proposta
(31346805), que passam a integrar o presente Termo e conforme especificado abaixo:

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UM QTD VALOR
UNITÁRIO (R$)

VALOR TOTAL
(R$)

01

Transporte de mobiliário em geral, cargas, documentos e demais objetos, em caminhão fechado �po
baú, incluindo desmontagem, embalagem e re�rada do local de origem, descarga dos bens transportados e
montagem dos mesmos no seu des�no, bem como todas as operações que se fizerem necessárias, na faixa

de distância entre 0 a 100 km.

M³ 398 127,42 50.713,16

 

 

Cláusula Quarta – Da Forma e Regime de Execução

4.1 – 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.

4.2 – O critérios para recebimento do objeto e fiscalização encontram-se definidos no Edital 12/2018 (31344002) e no Termo de Referência anexo a ele (31344002).

 

Cláusula Quinta – Do Valor

5.1 O valor total do Contrato é de R$ 50.713,16 (cinquenta mil setecentos e treze reais e dezesseis centavos), considerando o valor de R$ 127,42 (cento e vinte e sete reais e
quarenta e dois centavos) por m³, o que corresponde ao total de 398 m³ (trezentos e noventa e oito metros cúbicos), sendo o valor total procedente do Orçamento do Distrito
Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual.

5.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

 

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: 3.3.9039

IV – Fonte de Recursos: 100

6.2 O empenho inicial é de R$ 50.713,16 (cinquenta mil setecentos e treze reais e dezesseis centavos) conforme Nota de Empenho nº 2019NE00832, emi�da em 26/11/2019,
sob o evento nº 400091, na modalidade Global.

 

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, devidamente atestada pelo Executor do Contrato.

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, em obediência ao Decreto nº 32.767/2011.

 

Cláusula Oitava – Do Prazo de Vigência

2.1 O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura.

2.2. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de
inscrição em restos a pagar, conforme Orientação Norma�va AGU n° 39, de 13/12/2011.

2.3. Este Contrato poderá ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, mediante a celebração de termo adi�vo, limitada a sessenta (60) meses, caso os serviços
tenham sido prestados regularmente, a Administração mantenha interesse na realização do serviço, o valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a
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Administração, e a contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação.

2.4. A Contratada não tem direito subje�vo à prorrogação contratual.

 

Cláusula Nona – Do Reajuste e Alterações

9.1. O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, observado o interregno mínimo de um ano, contado a par�r da data limite para a apresentação da proposta, pela
variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial- IPCA.

9.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a par�r dos efeitos financeiros do úl�mo reajuste.

9.3. O prazo para a contratada solicitar o reajuste encerra-se na data da prorrogação contratual subsequente à data em que se completou o cômputo do interregno mínimo de
um ano, ou na data do encerramento da vigência do contrato, caso não haja prorrogação.

9.4. Caso a contratada não solicite o reajuste tempes�vamente, dentro do prazo acima fixado, ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste.

9.5. A decisão sobre o pedido de reajuste deverá ocorrer no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a par�r da data da solicitação da contratada.

9.6. Os reajustes serão formalizados por meio de apos�lamento, nos termos do § 8° do art. 65 da Lei 8.666/1993, exceto quando coincidirem com a prorrogação contratual, caso
em que deverão ser formalizados por aditamento ao contrato.

9.7. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, bem como do ANEXO X da IN nº 05, de 2017.

9.8. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.

9.9. É vedado efetuar acréscimos nos quan�ta�vos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 6.10. As
supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

 

Cláusula Décima – Da responsabilidade do Distrito Federal (CONTRATANTE)

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.

10.11 As demais obrigações são aquelas previstas no Termo de Referência anexo ao Edital, como se aqui es�vessem transcritas.

 

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  Cons�tui obrigação da Contratada o pagamento dos salários e demais verbas decorrentes da prestação de serviço.

11.3 A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes.

11.4 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.

11.5 As demais obrigações são aquelas previstas no Termo de Referência anexo ao Edital, como se aqui es�vessem transcritas.

 

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.

 

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.

 

Cláusula Décima Quarta  – Da Dissolução

14.1 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 Quinta – Da Rescisão

15.1 O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei,
sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

15.2 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de
habilitação exigidos na licitação original; sejam man�das as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência
expressa da Administração à con�nuidade do contrato

15.3 Os casos de rescisão contratual serão formalmente mo�vados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

15.4 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administra�va prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

15.5 O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

15.5.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

15.5.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

15.5.3 Indenizações e multas.

 

Cláusula Décima Sexta - das Vedações 

16.1 É vedado à CONTRATADA:

16.1.1 Caucionar ou u�lizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

16.1.2 Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

 

Cláusula Décima Sé�ma – Dos  débitos para com a Fazenda Pública

17.1 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.
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Cláusula Décima Oitava – Do Executor

18.1 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.

 

Cláusula Décima Nona  - Da Publicação e do Registro

19.1 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.

 

Cláusula Vigésima - Dos Casos Omissos 

20.1 Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições con�das na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais
aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições con�das na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos

 

Cláusula Vigésima Primeira – Do Foro

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

 

Cláusula Vigésima Segunda - Das Disposições Finais 

22.1 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, 26 de novembro de 2019.

 

 

 

Pelo Distrito Federal:

     LEANDRO CRUZ FROES DA SILVA

Secretário de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal

 

Pela Contratada:

BENITEZ JOSÉ DA SILVA

Representante Legal

 

 

 

Testemunhas:

1) Leonídio Pinto Neto

2) Fernanda Mar�ns Torres
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