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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL
           

              
 

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

 

CONTRATO TERMO PADRÃO 01/2002 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 45.926/2022 , 
NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 07/2002
PROCESSO 00370-00002021/2021-11

 

 

 

 

Cláusula Primeira – Das Partes                                                                                                                                                                                                                                        
           

O Distrito Federal, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  , inscrita no CNPJ nº03.636.479/0001-45, com sede em SBN
Quadra 2, Bloco K - Edi�cio Wagner, CEP: 70040-20, representada por JESUÍNO DE JESUS PEREIRA LEMES, Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico
do Distrito Federal,  inscrito no C.P.F. nº  006.334.758.07, Documento de Iden�dade nº  024808 - OAB/DF, e a empresa  MONDI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO
DE MÓVEIS  LTDA, doravante denominada Contratada, inscrita no CNPJ  sob o nº 37.110.556/0001-40, com sede na SHIS CL QI 11 BLOCO P 108-LAGO SUL, CEP:
71.625.650 , representada por  RAFAEL COELHO MONTEIRO, inscrito no CPF nº 722.054.231-34, Documento de Iden�dade nº 343768, na qualidade de
Representante Legal, resolvem firmar o presente Contrato.

Cláusula Segunda – Do Procedimento             

O presente Contrato obedece aos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a fim de reduzir o formalismo exacerbado e racionalizar o processo, bem
como ao Termo de Referência (SEI nº 79503062).

Cláusula Terceira – Do Objeto                                                                                                                                                                                                     

O Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada em serviços de mudança para prestação de serviços de desmontagem e embalagem na
origem, transporte, montagem e organização no des�no, dos mobiliários, eletrodomés�cos, eletrônicos, almoxarifado, documentos; e acondicionamento e
montagem de 3 (três) arquivos deslizantes para atender à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal - SDE/DF, conforme condições
e exigências estabelecidas neste instrumento.      

Os bens adquiridos são:

Item

 
Descrição Resumida Unidade de

medida Quan�dade

 

01

 

Desmontagem, acondicionamento e montagem de 2 (dois) arquivos
deslizantes Faces 134

 

02

 

 

Serviços de transferência do acervo documental

 
Metro Linear 802

 

Item

 
Descrição Resumida Unidade de

medida Quan�dade

01

 
Desmontagem, acondicionamento e montagem de 1 (um)
arquivo deslizante Faces 60

02

 
Serviços de transferência do acervo documental Metro Linear 203

                                                                                                                                                                                                                                       

CLAÚSULA QUARTA -DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

                                                                                                                                                                                                                                                 

LOTE 1 - ARQUIVO DESLIZANTE DO NÚCLEO DE ARQUIVO E PROTOCOLO 

Item 1 - Desmontagem, acondicionamento, transporte, e montagem de arquivo deslizante e transporte do acervo documental, que compreende embalagem,
transporte e organização no local de des�no;

Arquivo deslizante com dimensões de 8,54m (oito metros e cinquenta e quatro cen�metros) de comprimento, por 7,70m (sete metros e setenta cen�metros) de
largura e 2,23m (dois metros e vinte e três cen�metros) de altura, composto por 134 (cento e quarenta e quatro) faces, com 7 (sete) prateleiras, trilhos, volantes
e plataforma em MDF de 39,9 (trinta e nove vírgula nove) metros quadrados com acabamento laminado, e capacidade de armazenamento de 802  metros
lineares com 3 módulos, 3.340 MM de profundidade e 2.180MM de altura em aço carbono;

LOTE 02 - ARQUIVO DESLIZANTE DA DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
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Desmontagem, acondicionamento, transporte, e montagem de arquivo deslizante e transporte do acervo documental, que compreende embalagem, transporte
e organização no local de des�no;

Arquivo  da Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP com medidas contendo 60 faces e 203 metros lineares. 

A Contratada deverá realizar o transporte de mudança local por metro cúbico, no sistema direto porta-a-porta, em veículo do �po caminhão baú fechado,
adequado ao transporte de bens e mobiliários ou, a depender do equipamento/mobiliário a ser transportado, o veículo apropriado para o deslocamento;

O serviço deverá ser realizado por mão de obra qualificada, com conhecimento e prá�ca em sua execução;

A mudança do acervo documental e arquivos deslizantes deve ser realizada visando manter a integridade, confidencialidade e disponibilidade das informações
do acervo.

Os bens a serem transportados deverão ser embalados e re�rados do local de origem e entregues nas mesmas condições, no endereço de des�no fornecido
pela Contratante, no setor correspondente, e desembalados na presença de servidores indicados, visando preservar a integridade dos bens;

Quando no ato da abertura de embalagem for detectado quaisquer danos aos materiais transportados, o fato deverá ser imediatamente comunicado aos
supervisores da Contratada;

Para a consecução dos serviços, a Contratada deverá observar restrições de ingresso/saída nos locais de mudança, principalmente nos finais de semana, horários
noturnos, sobretudo quanto à u�lização de escadas, elevadores e demais dependências dos prédios;

Os horários e dias de efe�va execução dos serviços poderão ser acordados, observando a necessidade, sem ônus adicionais à Contratante;

Quando da u�lização dos serviços, a Contratante fará a solicitação mediante Ordem de Serviço, indicando sua descrição, quan�dade, origem, des�no e demais
informações necessárias à execução do serviço;

A Contratada deverá dispor de equipamentos auxiliares tais como: carrinhos hidráulicos ou pneumá�cos, carrinhos plataforma, carrinhos tartaruga, carrinhos
armazém, correias ou amarras, visando agilizar o processo de execução do serviço;

As embalagens, fitas adesivas, equipamentos e demais ferramentas necessárias para a execução dos serviços deverão ser fornecidas pela Contratada;

A embalagem deve ser adequada ao �po de material a ser transportado, para proteção dos móveis e acondicionamento dos materiais e equipamentos diversos
a serem transportados. Os bens deverão ser embalados da seguinte forma;

Eletrodomés�cos devem ser envolvidos em papel ondulado, plás�co bolha ou, se necessário, acolchoados; Equipamentos eletrônicos devem ser protegidos em
papelão ou isopor e plás�co bolha, depois acondicionados em caixas sob medida;

Quadros, gravuras, pinturas e objetos da mesma natureza ou espécie, espelhos tampos de vidro, mármores ou pedras com cartonagem ou material de proteção
similar devem ser acondicionados em caixas ou engradados de madeiras sob medida, após serem protegidos por embalagem de plás�co, papel ondulado e
plás�co bolha;

Ferramentas e utensílios de pequeno porte (material de expediente, objetos de mesas) devem ser embalados em caixa de papelão triplex, ou material de
proteção de mesma natureza ou espécie;

Mobiliário de madeira (mesas, estações de trabalho, armários, gaveteiros e similares) devem ser desmontados e embalados com material adequado, visando
preservar a integridade dos bens;

Cadeiras, poltronas, sofás e similares devem ser envolvidos em papelão ondulado, plás�co bolha ou, se necessário, acolchoados; Mobiliário de aço ou
equipamentos de grande porte devem ser embalados em material adequado;

Objetos frágeis como louças, vidrarias e similares devem ser protegidos em papelão ou isopor e plás�co bolha, depois acondicionados em caixas sob medida;

Documentos, processo, livros, arquivos e similares devem ser acondicionados em sacos plás�cos e transportados em caixa de papelão;

O processo de embalagem dos itens seguirá as orientações e definições con�das nos seguintes documentos;

As caixas de papelão u�lizadas na embalagem terão como referência os es�los descritos na NBR5980/2004 da ABNT;

Todas as caixas empregadas na mudança deverão apresentar resistências conforme definidas nos itens 2.33 a 2.39 da NBR 5985/83, ao arrebentamento,
compressão, esmagamento, impacto, perfuração, tombamento e vibração, adequados ao fim a que se des�nam;

Os materiais deverão ser numerados e iden�ficados visualmente, favorecendo o processo de embalar e desembalar ou montagem e desmontagem do material.
A numeração e a iden�ficação de endereçamento e posicionamento deverão constar dos seguintes dados mínimos: setor (em destaque e separado, podendo ser
numérico, alfanumérico ou cores conforme a exper�se da Contratada), sala/compar�mento origem, número volume; sala/compar�mento des�no.

 

CLAÚSULA QUINTA - DOS LOCAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS       

 Os serviços deverão ser executados com a re�radas dos objetos na sede da Secretaria de Estado de Desenvolvimento econômico do Distrito Federal, localizado
no SCN, Quadra 2, Bloco "C", Número 900, Brasília-DF, CEP 70.712-030 e transportados para o novo endereço, localizado na região central de Brasília no local a
ser informado pela Contratante.

 

CLAÚSULA SEXTA - DA SOLICITAÇÃO E DO PRAZO DE EXECUÇÃO                                                                                                                                                                           
               

  Os serviços serão solicitados mediante o envio de Ordem de Serviço expedida pelos executores do Contrato, encaminhada ao e-mail da Contratada;

A Ordem de Serviço será encaminhada à Contratada em até 48h (quarenta e oito horas) antes da data marcada para o início da execução dos serviços, contendo
todas as informações necessárias para a execução do objeto;

A Contratada terá o prazo de até 10 (cinco) dias para concluir o atendimento da demanda.

CLAÚSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                               
               

Com o obje�vo de verificar sua conformidade com as especificações constantes neste Contrato, o recebimento dos serviços será realizado:

Provisoriamente, no ato da finalização da mudança e montagem dos equipamentos/mobiliários, para posterior verificação da conformidade dos serviços com as
especificações constantes neste documento;

Defini�vamente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, contados a par�r do recebimento provisório, após verificação de sua compa�bilidade com as
especificações descritas no Termo de Referência e sua consequente aceitação mediante emissão de Termo de Recebimento Defini�vo, assinado pelas partes;

Os serviços contratados (desmontagem / montagem) que forem executados em desacordo com o especificado no contrato deverão ser ajustados / corrigidos
pela Contratada em até 30 (trinta) dias úteis após o recebimento da no�ficação,  e o seu descumprimento poderá acarretar sanções conforme previsto na
legislação vigente;

Caso após o recebimento provisório constatar-se que os serviços possuem vícios aparentes ou redibitórios ou estão em desacordo com as especificações ou a
proposta, serão interrompidos os prazos de recebimento, até que sanado o problema;
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O recebimento provisório ou defini�vo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem a é�co-profissional pela perfeita execução do
contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou por este instrumento.

 

CLAÚSULA OITAVA - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA         

Para fins de comprovação da capacidade técnica, a empresa deverá apresentar Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público
ou privado, declarando ter a empresa realizado ou estar realizando os serviços, compa�vel em caracterís�cas com o objeto deste Termo de Referência.

 

CLAÚSULA NONA - DO VALOR

O valor total es�mado desta contratação, somando os lotes 1 e 2, é de R$ 47.948,95 (quarenta e sete mil novecentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco
centavos) conforme detalhado na tabela a seguir:

LOTE 1 

Item

 
Descrição Resumida Unidade de

medida Quan�dade Valor Unitário
Es�mado (R$)

Valor
Total Es�mado (R$)

01

 
Desmontagem, acondicionamento e montagem de 2 (dois)
arquivos deslizantes Faces 134 R$ 155,00 R$ 20.770,00

  

02

 
Serviços de transferência do acervo documental Metro Linear 802 R$ 17,79 R$ 14.267,58

 

TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO - LOTE 1
R$  35.037,58

 

LOTE 2 

Item

 
Descrição Resumida Unidade de

medida Quan�dade Valor
Unitário Es�mado (R$)

Valor Total Es�mado
(R$)

01

 
Desmontagem, acondicionamento e montagem de 1 (um)
arquivo deslizante Faces 60 R$ 155,00 R$ 9.300,00

  

02

 
Serviços de transferência do acervo documental Metro Linear 203 R$ 17,79 R$ 3.611,37

 

TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO - LOTE 2
R$ 12.911,37

 

CLAÚSULA DÉCIMA -  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

I – Unidade Orçamentária: 20101

II – Programa de Trabalho: 04122820785170062

III – Natureza da Despesa: 339039

IV – Fonte de Recursos:100000000

 O empenho inicial é de R$ 47.948,95 (quarenta e sete ml novecentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos) , conforme Nota de Empenho nº
2022NE00039, emi�da em 09/03/2022, sob o evento nº 400091, na modalidade es�ma�vo.

 

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO

 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a par�r da data de apresentação da Nota Fiscal, desde que o documento de cobrança esteja em
condições de liquidação de pagamento;

 Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administração, a parcela devida será atualizada monetariamente, desde o vencimento da
obrigação até a data do efe�vo pagamento de acordo com a variação “pro rata tempore” do IPCA, nos termos

 

CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA                                                                                                                                                                    
                                           

Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e do Instrumento Convocatório, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das
cláusulas contratuais;

Arcar com todos os custos necessários para a execução dos serviços de mudanças, 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;

A Contratada fica obrigada a possuir todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários à perfeita execução do objeto deste Termo de
Referência;
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Comunicar tempes�vamente por escrito eventual atraso, apresentando jus�fica�va que serão objeto de apreciação pela Contratante;

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 Termo de Referência a qualidade inferior sem ônus para a Contratante e sem implicar alterações nos prazos es�pulados no presente Termo de
Referência;

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;

Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviço;

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;

Manter durante toda a vigência do contrato, em compa�bilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;

 

CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO

O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no respec�vo processo, na forma prevista no Temo de referência,
observado o disposto no art. 78, 79 e 80 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.

É inexistente qualquer possibilidade de transferência ao Distrito Federal 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)

 

CLAÚSULA 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.

 

CLAÚSULA 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 A�va e cobrados mediante execução na forma da
legislação per�nente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato.

 

CLAÚSULA DÉCIMA SEXTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

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.

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.

 

CLAÚSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES TÉCNICAS DA CONTRATADA                                                                                                                                                     
                                                                                         

U�lizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor;

Apresentar os empregados devidamente uniformizados e iden�ficados por meio de crachá, quando da execução dos serviços contratados, além de provê-los
com os Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

Instruir os empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Contratante e manter a disciplina nos locais de execução do serviço;

Atender todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, inclusive o transporte, quando, em ocorrência da
espécie, forem ví�mas os empregados durante a execução dos serviços, ainda que acontecido nas dependências da Contratante;

Prover os equipamentos e o pessoal necessários aos serviços de desmonte, acondicionamento, embalagem, carregamento, descarregamento e remonte, bem
como os de arrumação e proteção para o transporte, incluindo fornecimento de caixas adequadas e suficientes ao transporte, conforme as caracterís�cas dos
bens e demais materiais necessários ao perfeito transporte da carga;

Responsabilizar-se por possíveis danos causados aos materiais, devendo ressarcir a Contratante de acordo com o valor es�mado do material/mobiliário em
processo administra�vo;

Responsabilizar-se, inclusive quando implicar em indenização, se verificada, após a descarga, a falta ou a avaria de volume ou material, bem como qualquer
outra ocorrência em prejuízo de carga, havida durante o trânsito;

Apresentar veículos em perfeitas condições técnicas, de segurança e documentação, para o transporte das cargas, de modo a assegurar o cumprimento dos
prazos estabelecidos e a perfeita segurança dos bens;

Apresentar o Responsável Técnico, que desempenhará a função de preposto e ficará responsável pela coordenação dos serviços executados e atuará como
intermediário entre a Contratada e a Contratante;

Planejar, organizar, orientar e coordenar todo e qualquer serviço por meio do Responsável Técnico, sendo aquele, o responsável pela qualidade e eficácia dos
serviços prestados;

Atender a Contratante, no prazo fixado, todas as solicitações per�nentes à execução dos serviços;

Acatar as exigências da Contratante quanto à execução dos serviços, horários, qualidade e, ainda, a imediata correção de deficiências alinhadas quanto à
execução dos serviços contratados;

Quando da finalização do serviço, emi�r relatório detalhado das a�vidades efetuadas a ser entregue juntamente com a respec�va Fatura e Nota Fiscal;

É de inteira responsabilidade da Contratada a guarda e segurança dos equipamentos que pernoitarem nas suas dependências durante a execução dos serviços,
sem que haja ônus ao Contratante.

 

CLAÚSULA DÉCIMA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL                                                                                                                                                               
                                                     

Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este Termo de Referência;

Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma prevista na Lei nº 14.133/2021 e suas alterações;
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Atestar a execução dos serviços para fins de pagamento das faturas, avaliando os aspectos técnicos e operacionais, anotando em registro próprio as falhas
detectadas, aplicando as sanções administra�vas quando cabíveis, assegurado à Contratada a ampla defesa e o contraditório;

Efetuar o pagamento à Contratada, conforme es�pulado neste instrumento;

Solicitar à contratada e seus prepostos, ou obter da administração, tempes�vamente, todas as providências necessárias ao bom andamento dos serviços;

Documentar as ocorrências havidas firmado juntamente com o preposto da Contratada;

Emi�r pareceres em todos os atos rela�vos à execução do contrato, em especial aplicação de sanções, alterações e repactuações do contrato;

Permi�r o livre acesso dos empregados da contratada para execução dos serviços, devidamente iden�ficados e uniformizados, aos locais em que devam executar
as tarefas;

Indicar as áreas onde serão instalados, montados, acondicionados e organizados os bens;

Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada;

A aceitação da carga deverá ser realizada no momento da entrega ou no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas por um fiscal, comprovando seu
recebimento nas mesmas condições em que se encontrava antes da mudança, e apresentando as ressalvas que achar cabíveis, em face de extravios ou danos
verificados                                                                                  

CLAÚSULA DÉCIMA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO                                                                                                                                                                 
                                                       

O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos
necessários, de forma a assegurar o  perfeito cumprimento do contrato, devendo ser exercido por comissão designada, na forma dos ar�gos 117 da Lei
nº14.133/2021 e dos Decretos nº32.598/2010 e nº32.753/2011;

Os membros da referida comissão deverão ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato;

O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela contratada, ensejará a aplicação de sanções administra�vas, previstas no Instrumento
Convocatório e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos ar�gos 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021;

Não obstante a contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todo o objeto deste Termo de Referência, a Contratante reservar-se o direito de,
sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre a prestação de serviços.

 

CLAÚSULA VIGÉSIMA - DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO                                                                                                                                                               
                                           

Para a prestação dos serviços será formalizado um Contrato Administra�vo estabelecendo em suas cláusulas todas as condições, garan�as, obrigações e
responsabilidades entre as partes, em conformidade com este Termo de Referência e da proposta de preços da licitante vencedora;

A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a par�r da data de sua assinatura.

 

CLAÚSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA CONTRATUAL                                                                                                                                                                               
                                                                    

A Contratada, no prazo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura do Contrato, prestará garan�a no percentual correspondente a até 10% (dez por cento) do valor
constante no instrumento contratual, podendo optar por qualquer das modalidades previstas no art. 96, da Lei n°14.133/2021.

 

CLAÚSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA SUSTENTABILIDADE                                                                                                                                                                                       
                                                                      

A Contratada deverá declarar que atende os requisitos de sustentabilidade, previstos no art. 2º da Lei distrital n.º 4.770/2012, em conformidade com o Decreto
n.º 7.746/2012, que regulamenta o art. 3º da Lei n.º 8.666/1993, que trata da implementação de critérios, prá�ca e ações de logís�ca sustentável no âmbito da
administração pública do Distrito Federal direta, Autarquia e Fundacional, e das empresas estatais dependentes, devendo ser observados os requisitos
ambientais com menor impacto ambiental em relação aos seus similares.

 

CLAÚSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES E INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS                                                                                                                                             
                                                              

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela CONTRATADA, sem jus�fica�va aceita pela CONTRATANTE, sujeitará a primeira à aplicação de
sanções administra�vas descritas no Decreto nº 26.851/2006 e na Lei nº 14.133/2021, resguardado o direito à ampla defesa e ao contraditório, conforme
previsões da Lei nº 9.784/1999.

 

CLAÚSULA VIGÉSIMA QUARTA - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este contrato está disponível para exame nas dependências da SDE/DF, em dia de expediente e em seu horário de funcionamento, situado no Setor Comercial
Norte – SCN, Quadra 02, Bloco C, nº 900, sala 211, Asa Norte, - Brasília/DF, CEP: 70.712-030, telefone (61) 2141-5504.

 Não serão aceitas alegações posteriores de desconhecimento das condições como forma de jus�ficar a não prestação do serviço, objeto deste Termo de
Referência, ou mesmo a existência de anormalidades não previstas nas especificações.

Para o fornecimento do bem deverá ser observado, pela Contratada, o que estabelecem as normas e regulamentações da Contratante, condições e/ou
exigências con�das no presente Termo de Referência, Lei nº 14.133/2021, Lei nº 10.520/2002; Decreto nº 32.598/2010, Decreto nº 26.851/2006, Decreto nº
32.751/2011 e Decreto nº 32.767/2011;

 Fica estabelecido o foro judiciário de Brasília-DF para a resolução de quaisquer conflitos de natureza jurídica;

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060.

 

 

 

Pelo Distrito Federal:
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 JESUÍNO DE JESUS PEREIRA LEMES

Secretário De Estado 

 

 

 

Pela Contratada:

 

RAFAEL COELHO MONTEIRO

Representante legal
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