
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
 
Secretaria de Estado de Economia e Desenvolvimento
 

_·~-sastEmtáver-·-----------

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE BENS 
PELO DISTRITO FEDERAL N° 0412016 
SEDESIDF, NOS TERMOS DO PADRÃO N° 
07/2002. 

PROCESSO N° 370.000.353/2016. 

Cláusula Primeira - Das Partes 

o Distrito Federal, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO DISTRITO FEDERAL, inscrita no CNPJ n° 
- ---_......-.----~~ ..---_._--~--------_._-

03.636.479/0001-45, neste ato representada por ARTHUR BERNARDES DE MIRANDA, 

portador do CPF n° 712.277.501-10, na qualidade de Secretário de Estado, com delegação de 

competência prevista nas Nonnas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e 

Contabilidade do Distrito Federal, doravante denominado Contratante, e a empresa REPREMIG 

REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA, inscrita no CNPJ n° 

65.149.197/0001-70, doravante denominada Contratada, com sede na Rua Vicentina Coutinho 

Camargos, nO 275a
, Bairro Álvaro Camargos, Belo Horizonte/MG, neste ato representada por 

LEANDRO FIGUEIREDO DE CASTRO, CPF n° 013.371.746-10, na qualidade de sócio. 

Cláusula Segunda - Do Procedimento 

O presente Contrato obedece aostermos do Ed!!~l~~YregªoEletrônicon° 036/2015!PGJ (fls. 207 a 

246 e 249 a 266), da Ata de Registro de Preços nO 035/2015-PGJ (fls. 115 a 129), da Proposta (fls. 

134 a 151), dos documentos que compõem o processo administrativo 370.000.353/2016, da Lei nO 

10.520/2002, da Lei n° 8.666/93, Decreto n° 36.519/2015, e demais disposições legais vigentes. 

Cláusula Terceira - Do Objeto 

O Contrato tem por objeto a aquisição de 30 (trinta) equipamentos de informática (impressora 

colorida A4, multifuncional monocromática e multifuncional colorida A3), incluindo todos os 

softwares e acessórios para o funcionamento dos equipamentos, com prestação de serviços de 

assistência técnica on site de 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da data do recebimento 

definitivo dos equipamentos, consoante especificações técnicas e outras informações constantes no 

Edital de Pregão EletrôllicO-~.201~:(.LGfis..-2O-'La-246-e...249-a.266-~eRegistro de 
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Preços n° 035/20l5-PGJ (fls. 115 a 129), da Proposta (fls. 134 a 151), que passam a integrar o 

presente termo de contrato, na forma abaixo descrita: 

Item 03 

Item 04 

Multifuncional 
Monocromática 
Multifuncional 04 unidades 

Colorida A3 
Impressora 06 unidades 

Colorida A4 

R$ 19.100,00 

R$ 2.710,00 

R$ 76.400,00 

R$16.260,OO 

:Q$ 140.660,00 

Cláusula Quarta - Da Forma de Fornecimento 

4.1 O prazo de entrega será de no máximo 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data de 

entrega da Nota de Empenho; 

4.2. As prorrogações para a entr.ega do_~j)eI!.fLl'-ó serão aceitas na_.ocorrência de caso fortuito ou de 

força maior, devidamente justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade 

competente para celebrar o Contrato; 

4.3. Os equipamentos deverão ser entregues à Diretoria de Tecnologia da Informação, da 

Subsecretaria de Administração Geral, da SEDES/DF/DF, na sede deste Órgão, em horário 

comercial (das 08:00 hs às 18:00 hs), da seguinte forma: 

a) Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação de sua conformidade 

com as especificações contratadas, o que deverá ser realizado pela Comissão Executora, a ser 

designada pela SUAG/SEDES/DF-DF, por meio de Ordem de Serviço; e, 

b) Definitivamente, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da entrega do material pelo 

fornecedor (recebimento provisório), mediante relatório circunstanciado a ser emitido pela 

Comissão Executora, a 8~~a--S:UAGLS:g~-DFrpo>F-r-\oO,qr:gd,g:emm-~ddle~S@JepP,lq;iç~o~.--------

4.4. No caso dos equipamentos serem entregues em desconformidade com a contratação, eles 

deverão ser substituídos, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados do recebimento 

da recusa pela contratada, correndo a expensas da própria empresa quaisquer custas advindas da 

substituição. 
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Cláusula Quinta - Do Valor
 

O valor total do Contrato é de R$ 140.660,00 (cento f quarenta mil, seiscentos e sessenta reais),
 

devendo a importância total ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no
 

orçamento corrente, conforme especificado na Cl~T~rceira.
 

Cláusula Sexta - Da Dotação Orçamentária I 

6.1. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Or amentária: 

I - Unidade Orçamentária: 20101 

II - Programa de Trabalho: 01126600114710024 

lU - Natureza da Despesa: 449052 

N - Fonte de Recursos: 100 

6.2. O empenho inicial é de R$ 140.660,00 (cento e quarenta mil, seiscentos e sessenta reais), 

confonne Nota de Empenho n° 20 J6NEOD.l7}\,_emit~16, sob oe:vento nO 400091, na 

modalidade Ordinário. I 

Cláusula Sétima - Do Pagamento 

7.1. O pagamento será feito, de acordo com as No as de Planejamento, Orçamento, Finanças, 

Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal - ecreto n° 32.598/2010 e demais disposições 

legais aplicadas ao Distrito Federal, em parcela úfica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 

contados do recebimento definitivo, desde que a Con4atada apresente a Nota Fiscal juntamente com 

todas as certidões válidas, de acordo com a legislaçã~, acompanhado de Relatório Circunstanciado 

de recebimento definitivo, elaborado pela Comissão Ekecutora; 

7.2. A obrigatoriedade de abertura de conta corrent no Banco Regional de Brasília (BRB) pela 

CONTRATADA, segtÚl á as :rtornl<tS"'eontidas-no-B' ;(Jtt°-3-B-6T;-de+1-de fie veleiIo de 2011. 

Cláusula Oitava - Do Prazo de Vigência
 

O Contrato terá vigência de 36 (trinta e seis) meses, a partir da data da assinatura.
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Cláusula Nona  Da garantia e da Assistência Técnica 

9.1. Os equipamentos deverão possuir prestação de serviços de assistência técnica on site mínima de 

36 (trinta e seis) meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do equipamento 
._~.. --.. _.~~--. 

pelo Contratante; 

9.2. O fabricante deverá prover assistência técnica dos equipamentos adquiridos pela 

CONTRATADA sem qualquer ônus adicional por deslocamento; 

9.3. A assistência técnica será on-site, sob demanda, consistirá na manutenção corretiva de 

hardware e/ou software comunicados pela Contratante, devendo cobrir todo e qualquer defeito 

apresentado (gabinete, cabos, placas e suprimentos), incluindo o fornecimento e a substituição de 

peças e/ou componentes, ajustes, reparos e demais correções necessárias. Na manutenção corretiva 

deve ser obedecida o mesmo padrão de qualidade e nível tecnológico existente nos equipamentos; 

9.4. As "unidades fusoras", os "rolos de transferências" e os "rolos das bandejas" para efeito de 

garantia serão consideradas como peças. Portanto, mesmo esgotando-se a vida útil, a contratada 

deverá substituí-las sem ônus para o çon.!!ataE!~;~_.._.. ._" 

9.5. Componentes eletroeletrônicos comprovadamente danificados por acidentes, imperícia de 

operação ou casos fortuitos previstos em lei, não estarão cobertos pelo contrato de manutenção; 

9.6. O atendimento e suporte técnico deverá estar disponível de segunda a sexta-feira, das 08:00 hs 

às 18:00hs; 

9.7. O atendimento do suporte técnico (garantia on site) aos chamados ficará a cargo do 

FABRICANTE, ou assistência técnica indicada, que deverá fornecer um número de telefone fixo 

local ou 0800 para que os técnicos da CONTRATANTE possam contatá-la. Também ficará a cargo 

da CONTRATANTE o fornecimento, em 02 (duas) vias, de documento que comprove a abertura do 

chamado técnico, bem como a sua conclusão; 

9.8. A empresa fabricante e/ou assistência técnica autorizada do equipamento deverá possuir um 

sistema atendimento de sllporte-.técniCQ_via"-Chat.--atrav.éS-da~odendo. esse ser via 

dispositivos do tipo: Skype, MSN, Gtalk, Web Chat entre outros. Todos os veículos de 

comunicação citados poderão ser utilizados desde que seja previamente indicado em proposta 

estando devidamente vinculado ao fabricante dos equipamentos ofertados e sendo de sua total 

responsabilidade as informações repassadas através do meio indicado. A(s) conta(s) apresenta(s) ou 

indicada(s) para os serviços de chat, deverão ser obrigatoriamente empresariais e vinculadas ao 
_____" 
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respectivo domínio público do fabricante e/ou assistência técnica autorizada dos equipamentos 

ofertados, não sendo aceitas contas pessoais e ou de representantes comerciais; 

9.9. Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis na "Web 

Site" do fabricante do equipamento; 

9.10. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de diagnóstico de hardware 

através de sua "Web Site" - diagnóstico remoto. Caso a mesmo não possua o software em seu "Web 

Site", deverá fornecer acompanhando os equipamentos um software do tipo cliente-servidor, capaz 

de realizar o diagnostico e identificar as possíveis falhas nos equipamentos ofertados, permitindo 

assim realizar correção da falha, minimizando o tempo de parada dos equipamentos; 

9.11. A CONTRATADA deverá prestar os serviços de assistência técnica on site, nos seguintes 

prazos: 

a) Atendimento (primeiro) para diagnóstico do equipamento: até 01 (um) dia útil, contado a partir 

da data de abertura do chamado técnico pela Contratante; 

b) Solução e correção do equipamento (conclusão dos serviços): até 15 (quinze) dias úteis, contados 

a partir da data de abertura do chamado técnico pela Contratante; 

c) Não sendo solucionado o problema do equipamento no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados a 

partir da data de abertura do chamado técnico pela Contratante, deverá a Contratada substituir o 

equipamento em caráter definitivo por outro de configuração igualou superior. 

Cláusula Décima - Da responsabilidade do Distrito Federa!
 

O Distrito Federal responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
 

assegmadu o direit()deTegTe-ssm;OTItra-oles-ptíITsáveilIDS""'C~lJe-doto-e~ .
 

Cláusula Dédma Primeira - Das Obrigações da Contratante 

11.1. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as dependências da SEDES/DF/DF, 

quando devidamente identificados, para entrega dos bens proporcionando todas as facilidades para 

que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições contratuais; 

11.2. Atentar para que, durante a vigência de contrato, sejam mantidas todas as condições de 

habilitação e qualificação por parte da CONTRATADA, bem como seu fiel cumprimento, por meio 

de Executor ou Comissão Executora previamente designada; 

11.3. Prestar esclarecimentos pertinentes ao objeto do contrato que venham a ser formalmente 

solicitados pela CONTRATADA; 
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11.4. Promover o pagamento de acordo com as normas estipuladas pelo órgão gerenciador da ata no 

edital, desde que não estejam em conflito com as regras vigentes no Distrito Federal, em especial 

aquelas contidas no Decreto n° 32.598/2010 e demais disposições legais vigentes; 

11.5. Emitir relatório circunstanciado, por meio de Comissão Executora do Contrato previamente 

designado, o aceito/aceite/atesto do objeto contratado e verificação das especificações técnicas, 

rejeItando o que nao esfIverde acorãÕ;pãTmeiÓ de riõüffcaçao ã-cOl\J IRAIADA; 

11.6. Comunicar à Contratada, imediatamente e por escrito, toda e qualquer irregularidade, 

imprecisão ou desconformidade verificada na execução do contrato, assinando-lhe prazo para que a 

regularize, sob pena de serem-lhe aplicadas as sanções legais e contratualmente previstas; 

11.7 - Promover o recebimento provisório e o defmitivo nos prazos fixados, dos equipamentos 

adquiridos, mediante relatório circunstanciado a ser emitido por meio da Comissão Executora 

previamente designada; 

11.8 - Aplicar as penalidades previstas no Edital e no presente instrumento, na hipótese da 

Contratada não cumprir o Contrato, mantidas as situações noImais de disponibilidade e volume dos 

bens, arcando a referida empresa com quaisquer prejuízos que tal ato acarretar à Contratante. 

Cláusula Décima Segunda - Dtiw Obrigações e Responsabilidades da Contratada 

12.1. Além das obrigações contidas na Lei na 8.666/93; a CONTRATADA deve ainda cumprir as 

seguintes obrigações: 

12.2. Manter a regularidade jurídica, econômico, financeiro, fiscal e trabalhista, bem como sua 

qualificação técnica, durante toda a execução do Contrato, bem como cumprir fielmente todas as 

disposições constantes no Edital de licitação e anexos; 

12.3. Submeter-se à fiscalização da CONTRATANTE e designar preposto para atender as 

solicitações da SEDES/DF na execução do contrato; 

12.4. Atender as convocações da CONTRATANTE cumprindo os prazos estipulados pela 

Administração em cada convocação seja na hipótese de assinatura de contratos e/ou aditivos; 

12.5. Ter plenas condições de entregar o objeto estabelecido em contrato, atendendo todas as 
. -~_..----".~--._ •..---------. 

condições previstas no Edital de Licitação e anexos; 

12.6. Apresentar os preços do objeto contratual abrangendo todas as despesas, entre as quais se 

destacam: impostos, taxas, fretes e demais encargos, de qualquer natureza, que se façam 

indispensáveis à perfeita execução do objeto, deduzindo os abatimentos eventualmente concedidos; 
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12.7. Respeitar as nonnas internas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da 

SEDESIDF; 

12.8. O aceite/aprovação does) produto(s) pela Contratante não exclui a responsabilidade cível do 

CONTRATADO por vícios de quantidade ou qualidade does) produto(s) ou disparidades com as 

especificações estabelecidas; 

12.9. Todos os produtos fornecidos que apresentarem avaria ou defeitos de qualquer natureza 

d&.'efãe S6f dias), após substituíàe~diei-enat,-n:e-..pFa~~~-B--{E}Uinze a 

comunicação da SEDES/DF à empresa contratada; 

12.10. Providenciar a retirada, a entrega e a devolução do mesmo sem qualquer custo adicional para 

a SEDESIDF, quando necessária a saída do produto a ser substituído nas instalações da 

CONTATATADA; 

12.11. Infonnar imediatamente a CONTRATANTE as alterações de dados, como por exemplo, 

endereços, telefones, nome de representantes, que possam influenciar na comunicação das partes; 

12.12. Manter sigilo quanto às infonnações fornecidas e apuradas constantes em qualquer material 

manipulado, assumindo total responsabilidade sobre o sigilo, sob pena de aplicação das sanções 

previstas no Contrato, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal; 

12.13. A Contratada fica obrigada, ainda, a apresentar, ao Distrito Federal:
 

I - ate o quinto dia util· do mes súõseqüe"me,-comprovante de recollÜmento âõs encargos
 

previdenciários, resultantes da execução do Contrato;
 

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

12.14. Constitui obrigação da Contratada o pagamento dos salários e demais verbas decorrentes da 

prestação de serviço; 

12.15. Responder pelos danos causados por seus agentes; 

12.16. Na execução do objeto contratual, obriga-se a Contratada a envidar todo o empenho e a 

dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são confiados, e ainda: 

12.16.1. Executar o objeto deste contrato obedecendo rigorosamente aos prazos e especificações 

técnicas contidas neste contrato, no Edital de Licitação do PE 36/2015 - PGJIMPRN, ARP 

35/2015-PGJ/MPRN e nos seus respectivos anexos e demais obrigações assumidas; 

12.16.2. Fornecer os equipamentos c~nfonne especifi~ã'çÚstécnicas constantes na ARP 35/2015

PGJIMPRN e demais documentos e anexos que instruem; 

12.16.3. Fornecer materiais novos (sem uso, refonna ou recondicionamento) e que não estarão fora 

de linha de fabricação; 

i
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12.16.4. Entregar os equipamentos objeto da presente contratação, às suas expensas, dentro do 

prazo de entrega estabelecido; 

12.16.5. Cumprir a garantia de funcionamento e prestar assistência técnica on-site aos 

equipamentos, na forma estabelecida no processo licitatório; 

12.16.6. Garantir a reposição de peças pelo período da garantia; 

12.16.7. IndicaI, fuImahneme;-prep-osttiêtptcJêrrepresentá:=t<r-junto-a-eeNTRATAN'fE,- que detl elá 

responder pela fiel execução do contrato, bem como acompanhar, orientar e esclarecer os 

empregados alocados, a respeito dos métodos corretos e mais seguros para execução dos serviços de 

assistência técnica; 

12.16.8. Cumprir fielmente o Contrato de modo que o serviço se realize com esmero e perfeição, 

executando-os sob sua inteira e exclusiva responsabilidade; 

12.16.9. Emitir, sempre que solicitado pela Contratante, relatórios gerenCiaIS e/ou técnicos 

referentes aos serviços produzidos; 

12.16.10. Dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na 

execução do presente contrato, bem como prestar esclarecimentos que forem solicitados pela 

Contratante; 

12.16.11. UtIlIzar proÍlsslOnaIS-deVIdamente cãpacifaaose-IlabI1itãdos para os serviços contratados, 

impondo-lhes rigoroso padrão de qualidade, segurança e eficiência, correndo por sua conta todas as 

despesas com salários, impostos, contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas, seguros e 

outras correlatas, além do transporte até a CONTRATANTE; 

12.16.12. Assumir total responsabilidade pelos atos administrativos e encargos previstos na 

legislação trabalhista, tais como: controle de frequência, ausências permitidas, licenças autorizadas, 

promoções, férias, punições, admissões, demissões, transferências, como também pelo 

cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, fiscais, previdenciárias e comerciais, inclusive a 

responsabilidade decorrente de acidentes, indenizações e seguros e outros correlatos; 

12.16.13. Responsabilizar-se perante a Administração pelos eventuais danos ou desvios causados 

aos bens que lhe forem confiados ou aos seus prepostos, devendo efetuar o ressarcimento 
--'~--'-

correspondente, imediatamente após o recebimento da notificação da Administração, sob pena de 

glosa de qualquer importância que tenha direito a receber; 

12.16.14. Manter sigilo absoluto sobre todas as informações provenientes dos serviços realizados; 

J
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12.16.15. Não transÍerir a terceiros, no todo ou em parte, por qualquer forma, as obrigações 

assumidas oriundas do contrato, nem subcontratar, salvo se prévia e expressamente autorizada pela 

Administração. 

Cláusula Décima Terceira - Da Alteração Contratual 

13.1. Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, 

com am.Qaro no art. 65 da Lei nO 8.666/93,_~ed~-ªa a modi.tlç~ç_=ão=-=d:.::o...:o:.::b:..Lje;:.:t:..::_oL; ~ 

13.2. A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização 

financeira, previstas no Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias, suplementares, 

até o limite do respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento. 

Cláusula Décima Quarta - Das Penalidades 

14.1. Pela inexecução parcial ou total do contrato, a SEDES/DF poderá, garantida a prévia defesa,
 

aplicar ao contratado as seguintes sanções:
 

I - Advertência;
 

II - Multa nas seguintes condições:
 

a) 0,1% ao dia sobre o valor total do empenho, no caso de atraso injustificado para entrega, limitada
 

li incidência a 15 (q'J-inze) dias; __. _ 

b) 10% sobre o valor total do empenho, no caso de atraso injustificado por período superior ao
 

previsto na alínea "a";
 

c) 1,5% ao dia sobre o valor do produto, no caso de atraso injustificado para substituição,limitada a
 

incidência a 10 (dez) dias;
 

d) 17% sobre o valor do produto, na hipótese de atraso por período superior ao previsto
 

na alínea "c";
 

e) 15% sobre o valor total adjudicado, em caso de inexecução parcial da obrigação assumida;
 

f) 35% sobre o valor total adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;
 

g) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor total do equipamento, no caso de atraso
 

injustificado dos prazos estabelecidos no item 9.11 deste termo, limitada a incidência a 60
 

(sessenta) dias corridos, -----~_.-.------.-----.
 

h) 100% (cem por cento) sobre o valor total do equipamento, no caso de atraso injustificado
 

superior a 60 (sessenta) dias corridos dos prazos estabelecidos no item 9.11;
 

_ 

;
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III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Pública, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

N - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 
------------------_._-_._~.~-_..._.-._-~._--_._------ . 

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido °prazo da sanção aplicada com base no 

item 14.1 - lII. 

14.2. Nos casos em que a entrega do produto ocorrer de forma fracionada, a multa prevista no item 

14.1 - II incidirá apenas sobre a parcela que estiver em atraso; 

14.3. O atraso na entrega do produto superior a 30 (trinta) dias, caracteriza inexecução parcial ou 

total, conforme o caso; 

14.4. As sanções previstas no item 14.1 - I, III e IV poderão ser aplicadas conjuntamente a do item 

14.1 - lI, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis; 

14.5. A sanção estabelecida no item 14.1 - IV, facultada a defesa do interessado no respectivo 

processo, no prazo de 10 (dez} dias d~3be!fu.!.ª.~ V!§,~..p-ºcl~ndo a reabilitação ser requerida após 2 

(dois) anos de sua aplicação; 

14.6. As sanções contratuais somente poderão ser aplicadas após oportuniza-se ao contratado a 

apresentação de defesa prévia no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sendo tal 

faculdade expressamente consignada na notificação; 

14.7. As sanções previstas no item 14.1 - I, II poderão ser aplicadas pelo Ordenador de Despesas 

e/ou Secretário de Estado; 

14.8. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será cobrada administrativamente 

deduzindo-se do valor da nota fiscal/fatura, e não sendo suficiente, o valor poderá ser inscrito como 

Dívida Ativa e cobrado judicialmente; 

14.9. O atraso injustificado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato 

~;yjeitOl.fá g Contt:atada àg.......ganções pre:v-istas~ne.-Edit"ªl;-~R.tada-4.a--garnntia .oferecida ou 

judicialmente, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da ei n° 8.666/93, facultada ao Distrito 

Federal, em todo caso, a rescisão unilateral. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
 
Secretaria de Estado de Economia e Desenvolvimento
 

Sustentável
 

Cláusula Décima Quinta - Da Dissolução 

O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, bastando, para tanto, manifestação escrita de 

ama das proles, com antecedêm..Ú mÍl1imade 6f>isessenta}liias-;sem interru.-p-ção do cmso nOll11al 

da execução do Contrato. 

Cláusula Décima Sexta - Da Rescisão 

16.1. O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no 

respectivo processo, na forma prevista no Edital, observado o disposto no art. 78 da Lei n° 8.666/93, 

sujeitando-se a Contratada às conseqüências determinadas pelo art. 80 desse diploma legal, sem 

prejuízo das demais sanções cabíveis. 

16.2. Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da Contratada, fica a Contratante autorizada 

a reter os créditos a que tem direito, até o limite do valor dos prejuízos comprovados. 

Cláusula Décima Sétima -- Dos débitos parã-comaFàienlla-Pú"bUca 

Os débitos da Contratada para com o Distrito Federal, decorrentes ou não do ajuste, serão inscritos 

em Dívida Ativa e cobrados mediante execução na forma da legislação pertinente, podendo, quando 

for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato. 

Cláusula Décima Oitava - Do Executor 

18.1. O Distrito Federal, por meio de Ordem de Serviço, designará Comissão Executora para o 

recebimento dos bens, composta por no mínimo 03 (três) servidores da SEDES/DF, que 

desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, 

Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, na Lei 8.666/93, e demais disposições legais 

vigentes. 
-._~-~--•.~---.....-..---.-.-,.--..--

18.2. A Comissão Executora deverá elaborar relatório parcial de recebimento provisório, devendo, 

ao final da entrega, emitir relatório circunstanciado de recebimento definitivo, no prazo de até 10 

(dez) dias (após o relatório provisório), o qual deverá acompanhar a nota fiscal a ser emitida pela 

Contratada. 

18.9. A Execução do Contrato durante o período da garantia dos equipamentos 011 site, deverá ser 

realizada por executor e eventual substituto, previamente designados por meio de Ordem de 

Serviço, preferencialmente integrante da Diretoria de Tecnologia da Informação desta Secretaria, ou 
/ 

outra uuidade que porventura venha a exercer as atividades técnicas de tecnologia ~ iufonna~~J 
viV C
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Secretaria de Estado de Economia e Desenvolvimento 
Sustentável 

Cláusula Décima Nona - Da Publicação e do Registro 

A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração 

(Contratante), na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil 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 Secretaria de Estado de Economia e Desenvolvimento Sustentável do Distrito 

FederaL 

Cláusula Vigésima - Do Foro 

Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao 

cumprimento do presente Contrato. 

Pelo Distrito Federal: 

Pela Contratada: 

Teste unhas: 
,y 
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