
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA EINOVAÇÃO

CLÃUSULA PRIMEIRA - DO PROCEDIMENTO

•J

CONTRATO W 26/2014 ENTRE O DISTRITO

FEDERAL POR MEIO DA SECRETARIA DE

ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E

INOVAÇÃO E A SOCIEDADE EMPRESÃRIA

GLOBALlZAÇÃO EMPRESA DE SERViÇOS

GERAIS LTDA NOS TERMOS DO PADRÃO NO.

004/2002.

PROCESSO N.O 290.000.164/2013

O DISTRITO FEDERAL, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, CNPJ nO 05.517.570/0001-77, situada no SCS Qd.
08, Bloco B50, 6° andar, Ed. Venâncio 2000, Brasilia-DF, CEP nO 70.333-900,
doravante denominada CONTRATANTE, representado por GLAUCO ROJAS IVO,
brasileiro, residente e domiciliado nesta capital, RG n° 550779-0 SSP-DF e CPF nO
693.933.381-91, na qualidade de Secretârio de Estado, respondendo, com base
nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contâbil do Distrito Federal
2009, e a sociedade empresaria GLOBALlZAÇÃO EMPRESA DE SERVIÇOS
GERAIS LTDA, CNPJ nO 16.551.249/0001-25, situada no SAAN QUADRA 03,
COMERCIO LOCAL, B-75, Sala 304, Brasilia-DF, CEP n° 70.632-300, doravante
denominada CONTRATADA, representada por FRANCISCO TELES DA SILVA,
brasileiro, empresário, portador do cpr nO 463.404.243-68 e RG nO 1511490
SSP-DF. residente e domiciliado em Brasília-DF, na qualidade de Sâcio Gerente,
celehram o presente contrato, regido pela Lei nO 8.666/93 e alterações n ..f r e
sob as condições abaixo: ": ,":I nO:_~';'~'~~~~c..~

~ fl.ff!L/X'J3
, 7f<J<Jf'-~

o presente Contrato obedece aos termos do Edital

03/2014, da Proposta de e da Lei n° 8.666 de 21.06.93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

de pregão Eletrônico n°

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gestão

integrada da infraestrutura do Planetârio do Distrito Federal compreendendo os
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÉNCIA, TECNOLOGIA EINOVAÇÃO

serviços de porteiro, copeiro, limpeza e conservação, recepcionista hilíngue,

encarregado geral, bombeiro civil, operador de aparelhos de projeção. operador de

bilheteria, telefonista, monitor e jardineiro, com fornecimento de material,

ferramentas, utensílios e equipamentos adequados para prestação de serviços,

conforme quadro abaixo e especificações e condições estabelecidas no termo de

referência constante do Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico {;..g3*~/e da

Proposta, que passam a integrar o presente Termo. Folha nO: J /3
p, '" >$-0 o";(jC. -rAd'y/;20

QUANTIDADE DE
p.. .ca #/X-<.?'.;a'It"";~<jf'l'j(-

GRUPO POSTOS DE TRABALHO EFET~ HORÁRIA
POSTOS

AGENTE DE PORTARIA· DiURNO - 12
OI 04 08 12 X 36 HORAS

X 36 HORAS

02 COPEIRA -DIURNO - 12 X 36 HORAS 02 04 12 X 36 HORAS

03 AUX SERV GERAIS - 12 X 36 HORAS 08 ,. 12 x 36 I·IORAS

RECEPCIONISTA BILlNGUE DIURNO 12 X 36 HORAS04 04 08
- 12 X 36 HORAS

05
ENCARREGADO - DIURNO - 12 X 36 12 x 36 HORASOI 02

HORAS

nOMBEIRO CIVIL - DIURNO - 12 X 36 12 X 36 HORASO.
HORAS (DUPLA)

02 08

OPERADOR DE APARELHOS DE

07 PROJEÇÃO - DIURNO - 30 HORAS 02 O. 30 horas semanais

SEMANAIS

OPERADOR DE BILHETERIA - DIURNO 12 X 36 HORAS08 02 04
- 12 X 36 HORAS

TELEFONISTA DIURNO - 30 I'IORAS 30 horas scmanais09 .2 04
SEMANAIS

la MONlTOR/ORJENTADOR - DIURNO- o. 08
12 X 36 I-IORAS

12 X 36 l'IORAS

JARDINEIRO - DIURNO - 44 HORAS .
44 horas scmanais

11 OI OI
SE:MANAIS

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO

O Contrato serâ executado de forma indireta, sob o regime de empreitada por

pre~o global. segundo o disposto nos arts. 6 0 e 10° da Lei nO 8.666/93. - /

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR ~
4.1. O valor total do Contrato é de R$ 4.533.832,08 (quatro milhões, quinhentos e

trinta e três mil. oitocentos e trinta e dois reais e oito centavos). conforme quadro

abaixo:
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA EINOVAÇÃO,

--

QUANT. VALOR
POSTOS DE QUANT.DE

UNITÁRIO
VALOR

GRUPO DE VALOR ANUAL
TRABALHO POSTOS MENSAL

POSTOS

AGENTE DE

OI PORTARIA· DIURNO- 04 08 RS 3.643,47 RS 29.147.76 RS349.773.12

12 X 36 HORAS

COPEIRA -DIURNO-
02 02 04

12 X 36 HORAS R$ 3.448,24 R$ 13.792,96 RS 165.515,52

AUX SERV GERAIS-
03 08 16

R$ 3.541,6512 X 36 HORAS RS 56.666,40 RS 679.996,80

RECEPCIONISTA

04 BIÚNOUE - DIURNO- 04 08
12 X 36 HORAS

RS 8.749,91 RS 69.999,28 RS839.991,36

ENCARREGADO -

05 DIURNO - 12 X 36 OI 02

HORAS
RS 6.790,01 RS 13.580,02 R$ 162.960,24

BOMBEIRO CIVIL-

06 DIURNO - 12 X 36 02 08

HORAS IDUPLA)
R$ 9.266.95 RS 74.135,60 RS 889.627,20

OPERADOR DE

APARELHOS DE

01 PROJEÇAO - DIURNO 02 06 RS 4.019,72 RS24.118,32 R$289.419,84

- 30 HORAS

SEMANAIS

OPERADOR DE

08 BILHETERIA - DIURNO 02 04

- 12 X 361-l0RAS
RS 4.164,50 RS 16.658,00 RS 199.896,00

TELEFONISTA -

O, DIURNO - 30 HORAS 02 04

SEMANAIS
RS 3.253.37 RS 13.013,48 RS 156.161,76

MONITOR/ORIENTA0

10 OR -DIURNO ~ 12 X 04 08
36 HORAS

RS 7.706,62 RS 61.652,96 RS 739.835,52

JARDJNEJRO-

1I DIURNO - 44 HORAS OI OI
SE:MANAIS

RS 5.054,56 RS 5.054,56 RS 60.654,72

VALOR DOS SERViÇOS

~RS 377.819,34 RS 4.533.832,08,1-,-7//
t"o,.l,;;l 1-.

,.6/ !;lQt3Processo 0':.2,9'0 (

~.'Jbr,CJ· -g;).. / ;.futrICIJla:16'9'('1
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

-

4.1.1 Devendo a importância de R$ 341.000,00 (trezentos e quarenta e um mil

reaisl ser atendida â conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento

corrente. enquanto a parcela remanescente serâ custeada à conta de dotações a

serem alocadas 00(5) orçamento(s) seguintc(s).

4.2. Os serviços serão contratados com base no preço unitário das tarifas cotadas

na proposta da licitante vencedora.

4.3. Será admitida a repactuação do contrato, desde que observado o interregno

mínimo de O1 (um) ano demonstrado de forma analitica o aumento de custos

observada a qualidade e , ainda, os preços vigentes no mercado para a prestação

dos serviços, objeto do presente instrumento. (para o caso de serviços contínuos

terceirizados - REPACTUAÇAOj

4.3.1. No caso da primeira repactuação do contrato de prestação de serviços

continuos, O prazo mínimo de O1 (um) ano conta-se a partir da apresentação do

respectivo orçamento, sendo que é considerado como data do orçamento a do

acordo, convenção, dissidio coletivo de trabalho ou equivalente que estipular o

salário vigente á época da entrega da proposta, vedada a inclusão, por ocasião da

repactuação, de antecipações e de benefícios não previstos originariamente.

4.3.2. A repactuação poderá contemplar todos os componentes de custo do

contrato que tenham sofrido variação, desde que haja demonstração analítica

dessa variação devidamente justificada, observando-se que compete ao gestor

acercar-se de elementos informativos para avaliar o pleito e formar juízo de valor,

para a respectiva discussão, inclusive no caso de ocorrência de diminuição de

custos.

4.4. Para o caso de serviços não continuos, o critério de reajuste, quando couber,

deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de

índices específicos ou setoriais, que reflitam a variação dos insumos utilizados,

desde a data prevista para apresentação da proposta, até a data do adimplemento

de cada parcela.

4.4.1. A variação de preços para efeito de reajuste anual será medida por indice

adequado, legalmente criado e relacionado ao objeto do certame, devendo a

contratada para tanto, apresentar PlanIlha de Custos e Forma ão de Preços, com

demonstração analítica. Folha no- 77 I
0_"", lO n°.297 _ ..-!W(..)DL,] /9
"_~é-\- 3f9.2!:..3

Página 4 de lS

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
SCS Quadra 08, Bloco 8-50, Edificio Ventincio 2000, 6° andar - CEP: 70333-900 (1:-'

Fone: (61) 3462-8888 Fax: (61) 3462-8886 l.\,



Folha n' -..tO 7.::'.
Pf'Y.:"....··~C ...11 "90..... " " . r.. 'C '1
R.JD;l~ /20..!..:L-.

Matrícula nll/~.v\...



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1 - A despesa correrá â conta da seguinte Dotação Orçamentária:

1- Unidade Orçamentária: 40101

li - Programa de Trabalho: 19.573.600 J .2998.0001

lll- Natureza da Despesa: 33.90.39

IV - Fonte de Recursos: 100

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

5.2. O empenho inicial é de R$ R$ 341.000,00 (trezentos e quarenta e um mil

reais), conforme Nota de Empenho nO. 2014NE00329 emitida em 03/12/2014, na

modalidade estimativo.

Folha nO -i :( <:> WO-!'3_
roe<&SO r':<5t?: - Y'

..c<~ Malri "I,m'J :.-";
R~b!~~-

6.1. O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária,

Financeira e Contábil do Distrito Federal, em parcela (sJ, mediante a apresentação

de Nota Fiscal, liquidada atê 30 (trinta) dias contados a partir de sua

apresentação, devidamente atestada pelo Executor do Contrato e de acordo com o

estabelecido no Edital.

6.2. Para efeito de pagamento, a Contratada deverá apresentar os seguintes

documentos:
6.2.1. Certidão de regularidade de débitos Relativos às Contribuições

Previdenciârias e às de Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal do

Brasil (Decreto Federal nO 6.106/2007);

6.2.2. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

FGTS, fornecido pela CEF - Caixa Econõmica Federal, devidamente atualizado (Lei

n.· 8.036/90);

6.2.3. Certidão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal.

6.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Federal por meio da Certidão

Conjunta de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da União,

expedida pelo Ministério da Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil;

Edital de Licitação Pregão Eletrônico No 03/2014 -SECTI/DF, (contratação de

serviços terceirizados pelo governo do Distrito Federal, através da Secretaria de/
Estado de Ciéncia, Tecnologia e Inovação - SECTI-DF). ~

Página S de lS

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
SCS Quadra OS, Bloco B·50, EdifiCiOaaVaeanaFncio(2600)034'66°2a-anadaa6r - CEP: 70333·900 p\

Fone: (61) 3462- ax: 1 (')



7'=__I2O.!L....
nO /-uu;;7!:/

Foiha nO -C1,
P.'rtti";SO n~ "290.

r-,;Jo'Ka



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DE VIGÉNCIA

o contrato terá vlgencia de 12 (meses) meses a contar de sua assinatura, com

eficácia a partir de sua publicação, sendo seu extrato publicado no DODF,

podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos ate o limite de 60 (meses)

meses, conforme artigo 57, inciso TI, da lei nO. 8666.

CLÁUSULA OITAVA - DAS GARANTIAS

A Garantia para a execução do presente contrato, corresponderá a 3% (três por

cento) do valor global do contrato, conforme disposto na art. 56 e seguintes da Lei

nO 8.666/93, no prazo de até 10(dez) dias úteis a contar da data de publicação no

DODF, podendo optar por uma das seguintes modalidades:

ai caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes, tcr sido emitido

sob, a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e

de custôdia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores

econômicos, conforme definido pelo Ministêrio da Fazenda; (Redação dada pela Lei

11.079/20041·

b) seguro-garan tia;

c) fiança bancária.

Conforme previsão constante do Edital.

Fo!ha n~ JO::,z
Pr,- ''''0'250 6-V,~3

Ruo,; o· -~J:rIClJI3:~f99!-3

CLÁUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

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; e

9.2. Permitir o livre acesso dos empregados da empresa contratada às instalações

do Planetário de Brasilia, sempre que se fizer necessário, independentemente de

permissão prêvia, desde que estejam credenciados pela mesma e exclusivamente

para execução dos serviços.

9.3. Pagar mensalmente a empresa contratada, os custos da mão-de-obra e

insumos, bem como o ressarcimento dos gastos com materiais, conforme relat0::0
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

1

consolidado dos materiais aplicados e aprovados pelo Executor, exceto aqueles

previstos no ANEXO IV deste Termo de Referência.

9.4. Colocar à disposição dos empregados da empresa contratada, espaço físico

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.

9.4.1. A empresa contratada deverá providenciar os máveis e equipamentos

necessários para esses ambientes, inclusive computador, linha telefônica fixa e

fax.

9.5. Exigir da CONTRATADA, o suporte de seu responsável técnico nos serviços

que envolvam estruturas e instalações, documentando seus pareceres para futuras

necessidades.

9.6. Designar servidor como Executor para o contrato ao qual serão incumbidas as

atribuições contidas nas normas de execução orçamentária e financeira vigentes.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA

CONTRATADA

10.1 - A Contratada fica obrigada a apresentar, ao Distrito Federal:

I - atê o quinto dia útil do mês subsequente, comprovante de recolhimento dos

encargos previdenciários, resultantes da execução do Contrato;

11 -comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, e ;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA ALTERAÇÁO CONTRATUAL

11.1 - Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de

Termo Aditivo, com amparo no art. 65 da Lei n° 8.666/93, vedada a modificação

do objeto.

11.2 - A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço,

compensação ou penalização financeira, prevista no Contrato, bem como o

empenho de dotações orçamentárias, supl~,r:ten~aresya..tê---o. 'im', e do :espec~tivo
FVIIIJ. n . _~;.,- -

valor, dispensa a celebração de aditamento. .~<;V)'~~?Ek,/.~6~L/~'l:::éJO~-,:;'J~
Proce..SO n<:>~, :-,~

R"brica: ': alrleulaqY79f - :>
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

J

J

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

12.1. O atraso injustificado na execução, bem como a inexecução total ou parcial

do Contrato sujeitará a Contratada a multa prevista no Edital, descontada da

garantia 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 rescisào

unilateral.

12.1.1. A contratada que não cumprir integralmente as obrigações assumidas,

garantida a prêvia defesa. fica sujeita às sanções estabelecidas no Decreto n°

26.851, de 30/05/2006, publicado no DüDI' nO 103, de 31/05/2006, pg. 05/07,

alterado pelos Decretos nOs 26.993/2006, de 12/07/2006 e 27.069/2006, de

14/08/2006, a seguir relacionadas:

I - advertência;

rI - multa; e

III - suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de

contratar com a Administração do Distrito Federal, por prazo não superior a 02

(dois) anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta cometida. a) Para a

licitante e/ou contratada que, convocada dentro do prazo de validade de sua

proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação

falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto,

não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;

a penalidade será aplicada por prazo não superior a 5 (cinco) anos, e a licitante

e/ou contratada será descredenciada do Sistema de Cadastro de Fornecedores,

sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais

cominaçôes legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta

cometida.

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou ate que

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a

penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração

pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sa ção aplicada com base
no inciso anterior. Foll3 nO: ;1O q _ .;

PCOC~;'O n'.z (Ç C;.y' <:xL' 3 R
Rubnca' ~ _ ' ,atrlcula: 9f'J5' f .,
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

)

ri

12.1.2. As sanções previstas nos incisos r, lU e IV do subitem anterior poderão ser

aplicadas juntamente com a do inciso 11, facultada a defesa prêvia do interessado,

no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

12.2. Da Advertência

12.2.1. A advertência é o aViSO por escrito, emitido quando a licitante e/ou

contratada descumprir qualquer obrigação, e sera expedido pelo ordenador de

despesas desta SECTI/DF: I - quando ocorrer o descumprimento da obrigação no

âmbito do procedimento licitatório; e 11 - se ocorrer o descumprimento da

obrigação na fase de execução contratual, entendida desde a rec a e retirar a

nota de empenho ou assinar o contrato. _..... nO: ....!O;Z- .~_

P,<=030 r.':;;2f/Q.c,-~ 15y/eJO.!3
12.3. Da Multa Rubrica' _ F"~Icu!a: '3i:l.q[-'>
12.3.1. A multa e a sanção pecuniaria que asta à contratada, pelo

ordenador de despesas desta SECTljDF, por atraso injustificado na entrega ou

execução do contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais:

I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de

material ou execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte

inadimplente, até o limite de 9,9%, que corresponde a até 30 (trinta) dias de

atraso;

11 - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de

material ou execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre

o valor correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional. e a critério

do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

III - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por

descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos

incisos I e 11 deste subitem;

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em

assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo

estabelecido pela Administração, recusa parcial ou total na entrega do material,

recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/ nota de empenho,

calculado sobre a parte inadimplente; e

V- 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo L
descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega. ?
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12.3.2. A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma

do art. 65, § 8 0
, da Lei n° 8.666/93 e será executada após regular processo

administrativo, oferecido ã contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo

de 05 (cinco) dias útei'~, a contar do recebimento da notiticação, nos termos do § 30

do art. 86 da Lei nO 8.666/93, observada a seguinte ordem:

I - mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato,

quando for o caso;

rI - mediante desconto no valor das parcelas devidas â contratada; e

1Il - mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.

12.3.3. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da

perda desta, responderá â contratada pela sua diferença, devidamente atualizada

pelo Índice Geral de Preços Mercado (lGP-M) ou equivalente, que será descontada

dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrados

judicialmente.

12.3.4. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a

partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do

contrato, se dia de expediente normal na repartição interessada, ou no prImeiro

dia útil seguinte.

12.3.5. Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:

I - o atraso não superior a 5 (cinco) dias; e

11 - a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de

cobrança.

12.3.6. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções,

segundo a natureza e a gravidade da falta cometida, consoante o previsto do

subitem 13.1.2 e observado o principio da proporcionalidade.

12.3.7. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato

deverão ser cancelados e/ou rescindidos, exceto se houver justificado interesse da

unidade contratante em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, que será

penalizado na forma do inciso II do subitem 12.3.1.

12.3.8. A sanção pecuniária prevista no inciso IV do subitem 12.3.1 não se ap~lica

nas hipóteses de rescisão contratual que não ensejam penalidades.

12.4. Da Suspensão

12.4.1. A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de

participar de licitação e de contratar com a Administração e será imposta pelo
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ordenador de despesas desta SECTI/DF, se aplicada em decorrência de licitação

na modalidade pregão, ainda suspende o registro cadastral da licitante e/ou

contratada no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, instituído pelo

Decreto n° 25.966, de 23 de junho de 2005, e no Sistema de Cadastramento

Unificado de Fornecedores - SICAF, de acordo com os prazos a seguir:

I - por ate 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, a licitante efou

contratada permanecer inadimplente;

II - por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo

estabelecido no edital, os documentos e anexos exigidos, quer por via fax ou

internet, de forma provisôria, ou, em original ou côpia autenticada, de forma

definitiva;

III - por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregão, convocada

dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, ensejar o

retardamento na execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do

contrato; e

IV - por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante: a) apresentar

documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, objetivando

obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da

licitação; b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da

licitação; e c) receber qualquer das multas previstas no subitem anterior e não

efetuar o pagamento;

12.4.2. A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito

Federal.

12.4.3. O prazo previsto no inciso IV poderá ser aumentado para até 05 (cinco)

anos, quando as condutas ali previstas forem praticadas no âmbito dos

procedimentos derivados dos pregões. Folha nO: -..0 fiO )
Processo n'-J'Jo.=J6y(Zo.!3 ~

12.5. Da Declaração de Inidoneidade R"bri~_ MatrlC<Jla: fp"! 9 (-")
12.5.1. A declaração de inidoneidade será ctP1fc~lo Secretário de Estado ou

autoridade equivalente do ôrgão de origem, a vista dos motivos informados na

instrução processual.

12.5.2. A declaração de inidoneidade prevista neste item permanecerá em vigor

enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punição ou até que seja

promovida a reabilitação perante a prôpria autoridade que a aplicou, e será
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concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos preJulzos

resultantes de sua conduta e após decorrido o prazo da sanção.

12.5.3. A declaração de inidoneidade e/ou sua extinção serâ publicada no Diário

Oficial do Distrito Federal, e seus efeitos serão extensivos a todos os

órgãos/entidades subordinadas ou vinculadas ao Poder Executivo do Distrito

Federal, e à Administração Pública, consoante dispõe o art. 87, IV, da Lei nO 8.666,

de 1993.

Prores..o ;<:..290. cco..JóL/1020! 1
12.6 - Das Demais Penalidades ~ oP'?9f ___

R"··"c<O' Mal'l' , .I" 'j
12.6.1 - As sanções previstas nos subitens 1 .<:t~ *:5 poderão tamném ser

aplicadas às empresas ou profissionais que, em razão dos contratos regidos pelas

Leis Federais nos 8,666, de 1993 ou 10.520, de 2002:

1 - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

II - tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; e

III - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração,

em virtude de atos ilicitos praticados.

12.7 - Do Direito de Defesa

12.7.1 - É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penas

de advertência, suspensão temporâria ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias

úteis, a contar da ciência da respectiva notificação.

12.7.2 - O recurso serâ dirigido à autoridade superior, por intermédio da que

praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5

(cincol dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado,

devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis,

contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

12.7.3 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Capítulo, excluir-se-á o dia

do inicio e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos,

exceto quando for explicitamente disposto em contrário;

12.7.4 - Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após o

exaurimento da fase recursal, a aplicação da sanção será formalizada por

despacho motivado, cujo extrato deverá ser publicado no Diário Oficial do Distrito /!....
Federal, devendo constar: k
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I - a origem e o número do processo em que foi proferido o despacho;

II - o prazo do impedimento para licitar e contratar;

III - o fundamento legal da sanção aplicada; e

IV - o nome ou a razão social do punido, com o número de sua Inscnção no

Cadastro da Receita Federal.

12.7.5 - Após o julgamento do(sl recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua

interposição, a autoridade competente para aplicação da sançào providenciará a

sua imediata divulgação no sítio www.comprasnet.gov.br. 12.7.6 - Ficam

desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal as

sanções aplicadas com fundamento nos subitens 13.2 e 12.3 deste capítulo de

penalidades, as quais se formalizam por meio de simples apostilamento, na forma

do art. 65, §8°, da Lei nO 8.666, de 1993. """0 nO' -..XJ g ;;:L

Pro·,' o :;{P. =o .'6#/-Jo! "3
12.8 - Do Assentamento em Registros "'~_ ., 'I "a<:qo(_<) .,ca r"alr eu::l -,;LLL.L~,,::-:-:J

12.8.1 - Toda sanção aplicada serâ anotada no '. . co - dastral da empresa.

12.8.2 - As penalidades terão seus registros cancelados após o decurso do prazo

do ato que as aplicou.

12.9 - Da Sujeição a Perdas e Danos

12.9.1 - Independentemente das sanções legais cabíveis, regulamentadas pelo

Decreto nO 26.851/06 e suas alterações, previstas neste edital, a licitante e/ou

contratada ficarâ sujeita, ainda, à composição das perdas e danos causados à

Administração pelo descumprimento das obrigações licitatórias e/ou contratuais.

12.10 - Disposição Complementar

12.10.1 - Os prazos referidos neste capitulo só se iniCIam e vencem em dia de

expediente no órgão ou na entidade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÁO AMIGÁVEL

O Contrato poderâ ser rescindido de comum acordo, desde que haja conveniência

para a Administração, devendo para tanto, o ato ser precedido de autorização /

escrita e fundamentada da autoridade competente. N
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO

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 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 Ativa e cobrados mediante execução na forma da

legislação pertinente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do

Contrato.

,'vilI3 n' -f'C f?5
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO EXECUTOR Pro""',," ",'e29c.=o.-'6Y/XJ.!'f

q"b'ica~_ Mal; .u' 'lfJClí{3
O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Est~ Ciência, Tecnologia e

Inovação - SECTI-DF e da Fundação de Apoio a Pesquisa - FAP-DF, designará um

Executor para o Contrato, que desempenhará as atribuições previstas nas Normas

de Execução Orçamentãria, Financeira e Contábil.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - 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 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 no órgão interessado, de

acordo com o art. 60 da Lei nO 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS IRREGULARIDADES

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de

Combate a Corrupção coordenada pela Secretaria de Estado de Transparência e

Controle do Distrito Federal, por meio do Telefone: 0800-6449060. (Decreto /

Distrital n° 34.031, de 12.12.2012). ~
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaIsquer dúvidas

relativas ao cumprimento do presente Contrato.

Brasilia, 04 de dezembro 2014.

Pelo Distrito Federal:

GLAUCO ROJAS IVO

Secretario de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação

Pela Contratada:

Globalização Empresa de Serviços Gerais LTDA

Testemunhas:

?-",-_120.!.2-.
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