
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL

              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 03/2019

- RAXVI, nos termos do Padrão nº 08/2002.

Processo SEI nº: 00146-00000349/2019-13
SIGGO nº: 038907

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

O DISTRITO FEDERAL, por intermédio da ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL, neste ato denominada CONTRATANTE, com sede
na SHIS QI 11, Área especial nº 1, Brasília-DF, CEP: 71.625.250, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 16.615.705/0001-53, neste ato representada
por  RUBENS  SANTORO  NETO,  inscrito  no  CPF  nº  244.620.801-06,  na  qualidade  de  Administrador  Regional,  com  delegação  de
competência  prevista nas Normas  de execução Orçamentária,  Financeira  e  Contábil  do Distrito Federal  e  a  empresa  PROMOFOTO
COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, doravante denominada CONTRATADA, CNPJ nº 00.546.952/0001-05, com sede em SCN QD. 05 BLOCO
"A" LOJA. 62 - ED. BRASÍLIA SHOPPING, Brasília DF, CEP: 70.715-900, representada por HERACLIDES CAMBY DE MAGALHÃES, portador da
Carteira de Iden�dade nº 327090 - SSP/DF e CPF nº 115.421.011-15, na qualidade de Representante/Sócio.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PROCEDIMENTO

O presente Contrato tem procedimento sediado no processo administra�vo nº 00146-00000349/2019-13, obedecendo aos termos do
Edital de Pregão Eletrônico nº PE0003/2019 - SEPLAG (21414208), que culminou com a Ata de Registro de Preço da Ata nº 0006/2019
(19987390), Autorização SRP nº 700/2019 (20801726), da Lei nº 8.666/1993, Lei º 5.061/2013, Lei nº 5.448/2015 e Decreto Distrital nº
34.031/2012.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO

O Contrato tem por objeto a aquisição de material de sinalização visual (crachás de iden�ficação funcional), consoante especifica o Edital
de Pregão Eletrônico nº 0003/2019 - SEPLAG e a Ata de Registro de Preços nº 0006/2019 - SEPLAG, que passam a integrar o presente
Termo, conforme quadro abaixo:

CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE FORNECIMENTO

O material deverá ser entregue no prazo de 15 (quinze) dias contados a par�r das solicitações das demandas que surgirem, conforme
especificação con�da no Edital de Pregão Eletrônico nº 0003/2019 - SEFP, da Ata de Registro de Preços nº 0006/2019 - SEFP, facultada
sua prorrogação nas hipóteses previstas no § 1º, art. 57 da Lei nº 8.666/93, devidamente jus�ficada por escrito e previamente autorizada
pela autoridade competente para celebrar o Contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR

O valor total do Contrato é de R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais), devendo ser atendida à conta de dotações orçamentárias
consignadas no orçamento corrente - Lei Orçamentária Anual nº 6.254, de 09 de janeiro de 2019, enquanto a parcela remanescente será
custeada à conta de dotações a serem alocadas no (s) orçamento (s) seguinte (s).

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1 A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

– Unidade Orçamentária: 09118;

– Programa de Trabalho: 04.122.6001.8517.0047;

– Natureza da Despesa: 339030;

– Fonte de Recursos: 111;

6.2 O empenho é de R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais), conforme Nota de Empenho nº 2019NE00053 (21023298), emi�da em
15/04/2019, sob o evento nº 400091, na modalidade Es�ma�vo.
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CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO

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

CLÁUSULA  OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

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

CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA

9.1 Os materiais deverão possuir garan�a mínima de três meses.

9.2 Prevalecerá a garan�a oferecida pelo fabricante, caso o prazo seja superior ao estabelecido na Lei nº 8.078/1990 Código de Proteção
e Defesa do Consumidor.

9.3.Caso haja subs�tuição de algum item, este terá o mesmo prazo de garan�a originalmente dada ao bem subs�tuído, passando esta a
contar da data em que ocorrer a subs�tuição.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

10.1 Fornecer as fotos e os dados dos servidores para a confecção dos crachás.

10.2 Fornecer a arte dos materiais conforme sua conveniência e oportunidade.

10.3 Fornecer as fotografias no tamanho 3x4 digitalizada ou em papel, os dados pessoais dos servidores

10.4 Aprovar, previamente, o material a ser fornecido, conforme Anexo IV (modelos das artes dos itens, com descrição técnica das fontes
e cores) deste Termo.

10.5 Analisar, visualmente, quanto à coloração e aspecto geral, ocasião em que suas medidas e demais informações serão confrontadas
com as especificações estabelecidas neste Termo de Referência pela área demandante.

10.6 Nomear Executor e suplente, quando necessário,  dos quais serão incumbidos às atribuições con�das nas normas de execução
orçamentária e financeira vigente, e Lei de Licitações 8.666/1993.

10.7 Efetuar o pagamento das faturas apresentadas pela contratada, conforme cronograma de desembolso, de acordo com as Normas de
Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, após o atesto e aprovação das aquisições.

10.8 Permi�r o acesso dos empregados da Contratada, devidamente iden�ficados, às suas instalações, para entrega de aquisições deste
objeto.

10.9 Promover através do  executor  do contrato  ou responsável,  o acompanhamento da entrega das aquisições de acordo com as
especificações e condições estabelecidas no Edital e Nota de Empenho.

10.10 Responder 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.

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 de recebimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais.

11.2 Entregar os itens de acordo com as especificações constantes deste Termo de Referência não se admi�ndo quaisquer modificações
sem a prévia autorização da Contratante.

11.3 Manter sigilo acerca dos dados dos servidores que foram fornecidos, sob pena de responder civil e penalmente.

11.4 Devolver as fotografias originais ao Contratante.

11.5 Subs�tuir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os produtos em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, no prazo de 05 (cinco) dias corridos;

11.6 Manter, durante a execução do Contrato, em compa�bilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;

11.7 Não transferir a outrem, ou u�lizar o presente contrato para qualquer outra operação financeira, no todo ou em parte, sem prévia e
expressa anuência da Contratante, sob pena de rescisão contratual.

11.8 Comunicar por escrito eventual atraso, apresentando jus�fica�vas que serão objeto de apreciação pela Contratante.

11.9 Atender, no prazo fixado, todas as solicitações do Fiscal do Contrato.

11.10 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, em até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial contratado, facultada a supressão além desse limite, mediante acordo entre as partes.

11.11 Entregar os produtos em conformidades com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT.

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

11.13 Garan�r a  qualidade dos itens,  devendo subs�tuir  às suas expensas, no  todo ou em parte, o  objeto  contratado em que for
constatado defeito ou má qualidade resultante do transporte inadequado, quando da entrega.

11.14 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 mulher.
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11.15 A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes.

11.16 É  inexistente  qualquer  possibilidade  de  transferência  à  Administração Regional  do  Lago Sul  Distrito  de responsabilidade  por
encargos  trabalhistas,  fiscais,  comerciais  e/ou  previdenciários  porventura  inadimplidos  pela  empresa  contratada,  bem  como  a
inexistência de formação de vínculo emprega cio entre os empregados desta e a Administração, nos termos do art. 71, §1º da Lei nº
8.666/93. (Parecer 016/2015 PRCON/PGDF).

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

O atraso injus�ficado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato sujeitará a Contratada à multa prevista no Edital,
sem prejuízo das sanções previstas no Decreto nº 26.851/2006,  facultada à Defensoria Pública do Distrito Federal, em todo caso,  a
rescisão unilateral.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - 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 QUINTA – DA RESCISÃO

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 nos arts. 78 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 SEXTA – DOS DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA

Os débitos da Contratada para com a Defensoria Pública do 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 SÉTIMA – DO EXECUTOR

O Distrito Federal  por  meio da Administração Regional do Lago Sul,  designará um Executor para  o Contrato, que desempenhará as
atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil.

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 pela Defensoria Pública do Distrito Federal.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO CUMPRIMENTO DO DECRETOS 34.031/2012

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, pelo telefone 08006449060
(Decreto nº 34.031, de 12 de dezembro de 2012). (Parecer nº 330/2014PROCAD/PGDF).

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO

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

Brasília, 23 de maio de 2019 .

Pelo DISTRITO FEDERAL:

_______________________________________

RUBENS SANTORO NETO

Administrador Regional do Lago Sul

Pela CONTRATADA:

______________________________________

HERACLIDES CAMBUY DE MAGALHÃES
Representante Legal
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Documento assinado eletronicamente por HERACLIDES CAMBUY DE MAGALHÃES, RG 327090
SSP-DF, Usuário Externo, em 24/05/2019, às 09:19, 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 RUBENS SANTORO NETO - Matr.1689221-6,
Administrador(a) Regional do Lago Sul, em 24/05/2019, às 10:08, 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= 22767882 código CRC= B863F8D8.
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