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Cláusula Primeira - Das Partes

o

Distrito Federal, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, inscrita no CNPJ sob o n.o 03.636.479/0001-45,
com sede nesta capital, representada por HERMANO GONÇALVES DE SOUZA
CARVALHO, inscrito no CPF sob o nO 326.648.774-53, na qualidade de Secretário de
Estado, com delegação de competência prevista nas Normas de Planejamento,
Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal e FUNDAÇÃO
DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DF - FUNAP, doravante denominada
Contratada, inscrita no CNPJ sob o n.o 03.495.108/0001-90, com sede no SIA Trecho
02, Lotes 1835/1845, Brasília/DF, representada por VERLÚCIA MOREIRA
CAVALCANTE, inscrita no CPF sob o nO 477.478.701-91, na qualidade de Diretora
Executiva.
Cláusula Segunda - Do Procedimento

o

presente Contrato obedece aos termos do Projeto Básico de fls. 10 a 14, da
Proposta de fls. 3 a 6, do Parecer Normativo nO 312/2013/PROCAD/PGDF de fls. 15 a
34, da Justificativa de Dispensa de Licitação de fI. 114, baseada no inciso XIII, art. 24,
c/c art. 26 e com as demais disposições da Lei nO 8.666/93.
Cláusula Terceira - Do Objeto
O presente Contrato tem por objeto a contratação de mão de obra não especializada,
de até 7 (sete) sentenciados, independente do nível, conforme tabela abaixo, para
execução de tarefas de baixa complexidade a serviço da Contratante, promovendo
reintegração social e ressocialização de trabalhador preso, consoante especifica o
Projeto Básico de fls. 10 a 14, a Justificativa de Dispensa d~iCitaçãO de fl.114 e a
Proposta de fls. 3 a 6, que passam a integrar o presente Terrn / (
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Nível I
ITEM
1
2
3
4

DESCRIÇAO
Bolsa Ressocialização
Auxílio Transporte 1
Auxílio Alimentaçã0 2
Custos Operacionais e Institucionais
FUNAP/DF3
Valor Total por Sentenciado

Nível 11
ITEM
1
2
3
4

1
2
3
4

R$1.353,14

DESCRIÇAO
Bolsa Ressocialização
Auxílio Transporte 1
Auxílio Alimentaçã0 2
Custos Operacionais e Institucionais
FUNAP/DF3
Valor Total por Sentenciado

Nível 11I
ITEM

para

para

VALOR UNITARIO
A SER PAGO
R$ 870,00
R$ 230,00
R$ 230,00
a R$ 168,14
R$1.498,14

DESCRIÇAO
Bolsa Ressocialização
Auxílio Transporte 1
Auxílio Alimentaçã0 2
Custos Operacionais e Institucionais
FUNAP/DF3
Valor Total por Sentenciado

VALOR UNITARIO
ASERPAGO
R$ 725,00
R$ 230,00
R$ 230,00
a R$168,14

para

VALOR UNITARIO
A SER PAGO
R$1.015,00
R$ 230,00
R$ 230,00
a R$ 168,14

1 Auxilio I ranspOrte (H:ti ;j,OO e R$ 2,00 x 2 ida e volta) x 23 - valores vanavels conforme os

R$ 1.643,14
las otels elo mes e elo Itlnerano a s er

percorrido pelo sentenciado no deslocamento de sua residência/recolhimento até o local da efetiva prestação dos serviços; 2
Auxílio alimentação (A$ 10,00 x 23) - valores variáveis conforme os dias úteis do mês; 3 Os Custos Operacionais poderão sofrer
variações anualmente. mediante apresentação de estudos de realinhamento da taxa.

Cláusula Quarta - Da Forma e Regime de Execução

O Contrato será executado de forma indireta, sob o regime de empreitada global,
segundo o disposto nos arts. 6° e 10° da Lei nO 8.666/93.
Cláusula Quinta - Do Valor

5.1 - O valor total do Contrato é de R$ 138.023,76 (cento e trinta e oito mil, vinte e três
reais e setenta e seis centavos), devendo a importância de R$ 57.509,90 (cinquenta e
sete mil, quinhentos e nove reais e noventa centavos) ser atendida à conta~
dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente - Lei Orçamentár ,
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enquanto a parcela remanescente será custeada à conta de dotações a serem
alocadas no(s) orçamento(s) seguinte(s).
5.2 - O valor acima descrito está baseado na proposta apresentada pela FUNAP/DF,
através do Ofício nO 03/2014/DIREXE/FUNAP/DF, de 07/01/2014 (fls.3 a 6), sendo que
o valor total do contrato é resultante do número de trabalhadores sentenciados que
podem ser contratados (até 7) x o valor dos custos individuais, tendo como base o
Nível 111 (R$ 1.643,14 - hum mil, seiscentos e quarenta e três reais e quatorze
centavos) mensais.
5.3 - Os Contratos celebrados com prazo de vigência superior a doze meses, terão
seus valores anualmente, reajustados por índice adotado em lei ou, na falta de
previsão específica, pelo índice do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IPCA.
Cláusula Sexta - Da Dotação Orçamentária

6.1 - A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:
I - Unidade Orçamentária: 20101
11 - Programa de Trabalho: 04.421.6222.2426.8482
111 - Natureza da Despesa: 3.3.91.39
IV - Fonte de Recursos: 100
6.2 - O empenho inicial é de R$ 75.776,00 (setenta e cinco mil, setecentos e setenta e
seis reais), conforme Nota de Empenho nO 2014NE00253, emitida em 12/08/2014, sob
o evento nO 400091, na modalidade Global.
Cláusula Sétima - Do Pagamento

O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Planejamento, Orçamento,
Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, em parcela (s), mediante a
apresentação de Nota Fiscal, liquidada até 30 (trinta) dias de sua apresentação,
devidamente atestada pelo Executor do Contrato.
Cláusula Oitava - Do Prazo de Vigência

O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura,
permitida a prorrogação na forma da lei vigente, de acordo com o Parecer nO
312/2013/PROCAD/PGDF.
Cláusula Nona - Das garantias

Não foi exigida garantia contratual, conforme o caput do artigo 56, da Lei nO 8.666/93.
Cláusula Décima - Das Obrigações da Contratante

10.1. Constttuem-se obrigações da

contratan~
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I.

Responder pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de
dolo ou culpa;

11.

Proporcionar todos os meios necessários para que a Contratada possa
desempenhar todos os serviços objeto desta contração;

111.

Auxiliar o preposto da Contratada, por meio das chefias imediatas, executores
locais, executor geral, na avaliação de desempenho dos sentenciados;

IV.

Fornecer os materiais necessários à execução dos serviços, bem como
uniformes e equipamentos de proteção individuais normalmente utilizados nos
serviços, se necessário;

V.

Permitir o acesso às suas dependências dos sentenciados ou prepostos da
Contratada, adotando as providências de sua alçada na execução dos serviços,
bem como uniformes e equipamentos de proteção individuais normalmente
utilizados nos serviços;

VI.

Determinar o horário e o local onde serão prestados os serviços;

VII.

Encaminhar à Contratada, impreterivelmente até o 3° (terceiro) dia útil do mês
subsequente, as folhas de frequências originais e sem rasuras dos sentenciados,
devidamente assinadas e atestadas;

VIII.

Encaminhar, sempre que possível, os desligamentos à Contratada até o 25°
(vigésimo quinto) dia útil do mês que anteceder o desligamento. No caso de
desligamentos de sentenciados de forma repentina, seja por falta grave ou
qualquer outra circunstância que não tenha sido programada, deverá a
Contratante informar à CONTRATADA o seu desligamento no prazo máximo de
até 1 (um) dia útil, por meio de comunicação oficial e por escrito;

IX.

Repassar à Contratada para que a mesma pague aos sentenciados, e seja

posteriormente ressarcida pela Contratante, os auxílios alimentação e transporte
necessário ao deslocamento dos sentenciados no período que houver a
prestação efetiva da mão de obra contratada;
X.

Orientar os sentenciados quanto à execução das tarefas, de forma que os
serviços sejam realizados dentro dos seus parâmetros de eficiência e eficácia;

XI.

Cumprir com a Contratada, todos os compromissos financeiros autorizados,
assumidos ou adiantados em decorrência desta contratação;

XII.

Notificar a Contratada, formal e tempestivamente, todas as irregularidades
observadas no decorrer do contrato;

XIII.

Designar executor para acompanhamento e fiscalização do contrato, além de
interlocução direta com a Contratada;

XIV.

Comunicar à Contratada, quanto tomar conhecimento, de sentenciado for
recolhido pelo próprio Sistema Penitenciário do Distrito Federal, ou quando o
sentenciado entrar em licença médica ou, ainda, faltar por 3 (três) dias
consecutivos;
tf

xv.

Manter os sentenciados devidamente identificadoo/ :.
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XVI.

Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com as condições de preço e
prazos estabelecidos no Contrato, desde que em condições de serem pagas,
conforme previsto em lei;

XVII.

Permitir, durante a vigência do contrato, o acesso de representantes da
Contratada e de representantes do Sistema Penitenciário do Distrito Federal ou
de qualquer Unidade integrante da Secretaria de Segurança Pública do Distrito
Federal, aos locais de prestação de serviço, desde que devidamente
identificados;

XVIII.

A Contratante, por meio do Executor do Contrato, deverá realizar, por meio das
chefias imediatas, avaliação de desempenho dos sentenciados ou quando
solicitado pela CONTRATADA;

XIX.

A Contratante, por meio do Executor do Contrato, deverá orientar os
sentenciados a importância de se filiarem junto ao INSS como segurado
facultativo, na forma prevista na legislação vigente;

XX.

Caso haja necessidade de realização de serviços pelos sentenciados em locais
diversos ao local sede da Contratante, deverá ser comunicado oficialmente à
Contratada com antecedência mínima de até 24 horas, informando o endereço
do local onde serão prestados os serviços, o dia e o horário das atividades;

XXI.

Permitir o acesso da FISCALIZAÇÃO realizada pelos Órgãos integrantes da
Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal que compõem o
Sistema Policial e Prisional/Penitenciário do Distrito Federal, bem como de
integrantes do Poder Judiciário legalmente investidos;

XXII.

Instruir os sentenciados, quanto à prevenção de acidentes e incêndios nas áreas
onde os serviços serão prestados bem como determinar e exigir o uso de
Componentes de Proteção Individual, sempre que a natureza do serviço exigir;

XXIII.

Solicitar autorização por escrito do próprio sentenciado para a utilização de sua
imagem em veículos de comunicação, mediante autorização expressa da
CONTRATADA.

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 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;

111.

Pagar salários e demais verbas decorrentes da prestação do serviço,
impossibilitando de responsabilização do Contratante por encargos trabalhistas,
fiscais e/ou previdenciários porventura inadimplidos pela Contratada, bem como a
inexistência de formação de vínculo empregatício entre os prestadores de serviço
- no caso, os sentenciados - e a Administração, nos termos do § 10 , do artigo 71 ,
da Lei nO 8.666/93;

IV.

Responder pelos danos causados por seus agentes.

V.

Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualifica
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exigidas na licitação, conforme previsão no art. 55, XIII, da Lei Geral de
Licitações;
VI.

Selecionar os sentenciados para o trabalho, conforme solicitação, dentre aqueles
indicados pelos Estabelecimentos Penais do Distrito Federal e a Contratante;

VII.

Indicar sentenciados que estejam com a documentação (carteira de identidade e
CPF) regularizada;

VIII.

Orientar os sentenciados encaminhados quanto à execução das tarefas, de forma
que os serviços contratados sejam realizados com esmero e perfeição;

IX.

Garantir a Contratante a mão de obra necessária à execução das tarefas, dentro
dos horários por ela praticados, que não será inferior a 6 (seis) horas nem
superior a 8 (oito) horas diárias, com descanso nos feriados e finais de semana,
em conformidade coma Lei de Execuções Penais;

X.

Prestar os serviços contratados na forma ajustada, mantendo a execução de
cronograma de tarefas que vier a ser estabelecido pela Contratante;

XI.

Comunicar imediatamente à Contratante quando o sentenciado for recolhido ou
entrar de licença médica;

XII.

Substituir no prazo máximo de 5(cinco) dias úteis qualquer dos sentenciados que,
por questão de recolhimento, licença médica, ordem, disciplina ou assiduidade,
encerramento d e pena ou outra condição não mencionada;

XIII.

Observar as orientações da Vara de Execuções Penais;

XIV.

Comunicar à Contratante no prazo máximo de 2 (dois) dias, em caso de
sentenciado for recolhido por qualquer sanção administrativa ou penal, entrar em
licença médica, ou, ainda, qualquer forma de impedimento de prestação da mão
de obra pelo sentenciado;

XV.

Garantir a possibilidade de substituição de qualquer reeducando, cuja atuação,
permanência ou comportamento seja julgado de forma prejudicial, inconveniente
ou insatisfatório á disciplina da Contratante ou interesse público;

XVI.

Coordenar, comandar e fiscalizar o bom andamento dos serviços, cuidar da
disciplina, controlar frequência e a boa apresentação pessoal dos sentenciados;

XVII.

Comprovar, juntamente com a fatura mensal dos serviços prestador, ou sempre
que solicitado, a quitação dos encargos sociais, previdenciários e tributários da
Fundação, mediante a apresentação das respectivas certidões negativas;

XVIII.

Designar um preposto, para executar o Contrato e acompanhar os sentenciados
junto à Contratante;

XIX.

Comunicar imediatamente à Contratante, por meio de documento oficial, qualquer
fato relevante que eventualmente ocorra, que possa alterar significativamente a
sua situação econômico-financeira ou a imagem pública;

XX.

Restituir à Contratante quaisquer valores adiantados a título de auxílio
alimentação e transporte no decorrer da execução do contrato, que não foram
autorizados pela Contratante;

XXI.

Apresentar a Contratante o compro~te de quitação de seguro correspondente à
execução do Contrato, se for ocas .
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XXII.

Comunicar à Contratante, por escrito, quando verificar condições inadequadas à
execução dos serviços ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita
execução do Contrato;

XXIII.

Fornecer, mensalmente, os auxílios alimentação e transporte necessário ao
deslocamento dos sentenciados do período;

XXIV.

Proceder aos descontos que por ventura ocorram relativos à assiduidade e a
pontualidade dos sentenciados mediante informações e ocorrências prestadas
pela CONTRATANTE;

XXV.

Responsabilizar-se pelo pagamento da Bolsa Ressocialização, no prazo de 3
(três) dias úteis, após verificado o efetivo crédito de pagamento da Nota Fiscal
pela CONTRATANTE;

XXVI.

Comprovar juntamente com a Nota Fiscal dos serviços prestados, a quitação dos
encargos previdenciários da FUNAP, além de apresentar as Certidões Negativas
junto ao CNDT, GDF, INSS e FGTS;

XXVII.

Garantir a possibilidade de substituição de qualquer reeducando, cuja atuação,
permanência ou comportamento seja julgado prejudicial, inconveniente ou
insatisfatório à disciplina da CONTRATANTE ou ao interesse público, de acordo
com o cronograma interno da Contratada de encaminhamento de sentenciados;

XXVIII.

Comunicar oficialmente e imediatamente à Contratada e à Polícia Militar do
Distrito Federal ou ao Sistema Penitenciário do Distrito Federal/SSP-DF ou à
Polícia Civil do Distrito Federal, os casos de agressão, tumulto, ameaça ou
qualquer outro ato que possa colocar em risco a segurança e a ordem do local
quando praticado pelo sentenciado;

XXIX.

Cumprir as demais condições estabelecidas no projeto básico que a este se
vincula;

XXX.

Solicitar aos sentenciados, no caso de alteração de endereço, o novo
comprovante de endereço juntamente com o Termo de Compromisso e
encaminhar à Contratante, especificando e requerendo a data da alteração do
mesmo para fins de pagamento de auxílio transporte;
a. O comprovante de endereço que trata esse item deverá ser conta de
água, luz, telefone ou contrato de aluguem no nome do sentenciado,
ou ainda documento judicial que comprove a alteração do endereço.

Cláusula Décima Segunda - Da Alteração Contratual

12.1 - Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de
Termo Aditivo, 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{Plementares, até o limite do respectivo valor, dispensa a celebração
de aditament~
,
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O atraso injustificado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do
Contrato sujeitará a Contratada à 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 rescisão unilateral, bem como
investir-se na posse de bens, alienar coisas, promover contratações para conclusão ou
aperfeiçoamento de obras ou serviços.

13.1 - Das Espécies
13.1.1 - As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações
assumidas, garantida a prévia defesa, está sujeitas às seguintes sanções em
conformidade com o Decreto nO 26.851, de 3010512006, publicado no DODF nO 103,
de 3110512006, pg. 05107, alterado pelos Decretos nOs 26.99312006, de 1210712006 e
27.069/2006, de 1410812006:

I - advertência;

11 - multa; e
111 - suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar
com a Administração do Distrito Federal, por prazo não superior a 2 (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,
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 cominações 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 até 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 sanção aplicada com base no inciso anterior.
13.1.2 - As sanções previstas nos incisos I, 111 e IV do subitem anterior poderão ser
aplicadas juntamente com a do inciso 11, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

13.2 - Da Advertência
13.2.1 - A advertência é o aviso por escrito, emitido quando o licitante e/ou contratada
descumprir qualquer obrigação, e será expedido:

I - pela SUBSECRETARIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS,_q~ndO o descumprimento
da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório;

ro:i
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11 - pelo ordenador de despesas do órgão contratante se o descumprimento da

obrigação ocorrer na fase de execução contratual, entendida desde a recusa em retirar
a nota de empenho ou assinar o contrato.
13.3 - Da Multa
13.3.1 - A multa é a sanção pecuniária que será imposta

à contratada, pelo ordenador

de despesas do órgão contratante, por atraso injustificado na entrega ou execução do
contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais:
1-0,33% (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;
111 - 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
descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.
13.3.2 - A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do
art. 65, § 8°, da Lei nO 8.666/93 e será executada após regular processo administrativo,
oferecido à contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, a contar do recebimento da notificação, nos termos do § 3 o do art. 86 da Lei nO
8.666/93, observada a seguinte ordem:

I - mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato;
11 - mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e
III - mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.
13.3.3 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda

desta, responderá à contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo índice
Geral de Preços Mercado (IGP-M) ou equivalente, que será descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrados jUdiCialment(
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13.3.4 - 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.

13.3.5 - 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.

13.3.6 - 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 princípio da proporcionalidade.

13.3.7 - 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 11 do subitem 13.3.1 .

13.3.8 - A sanção pecuniária prevista no inciso IV do subitem 13.3.1 não se aplica nas
hipóteses de rescisão contratual que não ensejam penalidades.

13.4 - Da Suspensão
13.4.1 - A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de
participar de licitação e de contratar com a Administração, e, 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 nO 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 até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, emitida pela
SUBSECRETARIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS, a licitante e/ou contratada
permanecer inadimplente:
11 - 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 provisória, ou, em original ou cópia autenticada, de forma definitiva;
111 - 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~
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C) receber qualquer das multas previstas no subitem anterior e não efetuar o
pagamento;

13.4.2 - São competentes para aplicar a penalidade de suspensão:
I - a SUBSECRETARIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS, quando o descumprimento da
obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório; e
II - o ordenador de despesas do órgão contratante, se o descumprimento da obrigação
ocorrer na fase de execução contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de
empenho ou assinar o contrato.

13.4.3 - A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito
Federal.
13.4.4 - O prazo previsto no inciso IV poderá ser aumentado para até OS (cinco) anos,
quando as condutas ali previstas forem praticadas no âmbito dos procedimentos
derivados dos pregões.

13.5 - Da Declaração de Inidoneidade
13.5.1 - A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário de Estado ou
autoridade equivalente do órgão de origem, à vista dos motivos informados na
instrução processual.
13.5.2 - A declaração de inidoneidade prevista neste item 13.5 permanecerá em vigor
enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que a aplicou, e será concedida
sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes de sua
conduta e após decorrido o prazo da sanção.
13.5.3 - A declaração de inidoneidade e/ou sua extinção será 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.

13.6 - Das Demais Penalidades
13.6.1 - As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou
falsificados, ou que por quaisquer outros meios praticarem atos irregulares ou
ilegalidades para obtenção no registro no Cadastro de Fornecedores do Distrito
Federal, administrado pela SUBSECRETARIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS, estarão
sujeitas às seguintes penalidades:
I - suspensão temporária do certificado de registro cadastral ou da obtenção do
registro, por até 24 (vinte e quatro) meses, dependendo da natureza e da gravidade
dos fatos; e
11 - declaração de inidoneidade, nos termos do subitem 13.5;
111 - aplicam-se a este subitem as disposições do subitem 13.4.3 e 13.4.(
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13.6.2 - As sanções previstas nos subitens 13.4 e 13.5 poderão também 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:

I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
" - 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 ilícitos praticados.

13.7 - Do Direito de Defesa
13.7.1 - É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penas de
advertência, suspensão temporária ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a
contar da ciência da respectiva notificação.
13.7.2 - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o
ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) 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.
13.7.3 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Capítulo, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto
quando for explicitamente disposto em contrário:
13.7.4 - 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:

I - a origem e o número do processo em que foi proferido o despacho;
11 - 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 inscrição no Cadastro
da Receita Federal.
13.7.5 - Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua
interposição, a autoridade competente para aplicação da sanção providenciará a sua
imediata divulgação no sítio www.compras.df.gov.br. inclusive para o bloqueio da
senha de acesso ao Sistema de Controle e Acompanhamento de Compra e Licitações
e Registro de Preços do Distrito Federal - e-compras, e aos demais sistemas
eletrônicos de contratação mantidos por órgãos ou entidades da Administração Pública
do Distrito Federal.
13.7.6 - Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito
Federal as sanções aplicadas com fundamento nos subitens 13.2 e 13.3 deste capít~
"Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone o~
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de penalidades, as quais se formalizam por meio de simples apostilamento, na forma
do art. 65, §8°, da Lei nO 8.666, de 1993.
13.8 - Do Assentamento em Registros

13.8.1 - Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa.
13.8.2 - As penalidades terão seus registros cancelados após o decurso do prazo do
ato que as aplicou.
13.9 - Da Sujeição a Perdas e Danos

13.9.1 - Independentemente das sanções legais cabíveis, regulamentadas pelo
Decreto nO 26.851/06 e suas alterações, previstas neste edital, a licitante e/ou
contratada ficará sujeita, ainda, à composição das perdas e danos causados à
Administração pelo descumprimento das obrigações licitatórias e/ou contratuais.
13.10 - Disposições Complementares

13.10.1- As sanções previstas nos subitens 13.2,13.3 e 13.4 do presente capítulo
serão aplicadas pelo ordenador de despesas do órgão contratante.
13.10.2 - Os prazos referidos neste capítulo só se iniciam e vencem em dia de
expediente no órgão ou na entidade.
Cláusula Décima Quarta - Da Rescisão Amigável

O Contrato poderá ser rescindido 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, nos termos do inciso
11, do artigo 79, da Lei nO 8.666/93.
Cláusula Décima Quinta - Da Rescisão

O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração, reduzido a termo
no respectivo processo, na forma prevista na Justificativa de Dispensa de Licitação,
observado o disposto no art. 78 da Lei nO 8.666/93, sujeitando-se a Contratada às
conseqüências 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 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 Sétima - Do Executor

O Distrito Federal, por meio de Portaria, designará um Executor para o Contrato, que
desempenhará as a 'buições previstas nas Normas de Execução Orçamentária,
Financeira e Contáb·,.
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A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela
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.
Cláusula Décima Nona - Da Subcontratação

o Contrato não poderá ser objeto de subcontratação e a função de cada sentenciado
deverá estar previamente estabelecida, evitando que ele seja utilizado para fazer
quaisquer serviços diversos daqueles previamente estabelecidos.
Cláusula Vigésima - Da Contribuição ao INSS

O recolhimento de contribuição ao INSS somente ocorrerá caso o sentenciado tiver
providenciado a devida inscrição como segurado facultativo, tendo em vista o
enquadramento efetuado pelo Decreto nO 7.504, de 28 de dezembro de 2009, e ainda
assim, deverá ser providenciado pelo próprio sentenciado, de acordo com o Parecer nO
179/2010/PROFIS/PGDF.
Cláusula Vigésima Primeira - Do Foro

Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas
ao cumprimento do presente Contrato.
Brasília,22. de Ç\~~ de 2014

Pelo Distrito Federal:

Pela Contratada:

verlúcia Moreira Ca~lllcantc
Diretora executIVa
Matricula: 263.086 - 9
FUNAP/OF
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GOVERNO DO OISTR:
fEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO

SUSTENTAvEL

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERViÇOS
N°
06/2014,
NOS
TERMOS 00 PADRÃO N° 14/2002.
PROCESSO N° 370.000.050/2014.
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Cláusula Primeira - Das Partes

O Distrito Federal, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E
DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL,

CNPJ

nO

03.636.47910001-45,

representado por ARTHUR BERNARDES DE MIRANDA, CPF

na 712.277.501-

10 na qualidade de Secretário de Estad'o, com delegação de competência
pri:::'v ISlé:l nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira, Patrimonial e
\~Oll!élt)!i elo Distrito Federal e FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR

PRESO

DO

DISTRITO

FEDERAL

-

FUNAP,

doravante

denominada

Contratada, CNPJ nO 03.495.108/0001-90, com sede no SIA Trecho 02, Lotes
1a35i1845. Brasília/DF, representada por FRANCISCA AIRES DE LIMA
l.EITE, inscrrta no CPF sob o

na 583.956.871-68, na qualidade de Diretora

Cláusula Segunda - Do Objeto.
O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do
UJntralo por mais 12 (doze) meses, com base no inciso 11. artigo 57, da Lei nO

PARÁGRAFO ÚNICO: O valor anual contratado será suprimido em 25% (vinte
e Cinco por cento), nos termos do § 1°, do inciso 11, do art 65 da Lei nO 8.666/93
e em uoediência ao Decreto nO 36.246/2015. passando o Contrato a ter o valor
dilua: !It::: r~$

103517,82 (cento e três mil. qUinhentos e dezessete reais e

unem;,: e

centavos). ou seja. R$ 8.626,48 (oito mil. seiscentos e vinte e

CJOIS

seiS reais e quarenta e oito centavos) mensais, sendo que a remuneração da

mão-de-obra não especializada dos sentenciados se dará da seguinte forma:
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Cláusula Terceira - Do prazo de vigência
O presente Termo Aditivo estará vigente no periodo de 22/08/2015 a
2210812016

Cláusula Quarta - Da Ratificação
Flcarn mtltícadas todas as demais Cláusulas e condições do Contrato nO

CláuSUlél Ouinta - Da Publicação e do Registro
A efícaclêl deste Termo fica condicionada à publicação resumida do instrumento
peia Administração, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte
í:j{)

de

SUd

assinatura.

Clausula Sexta - Do Foro
Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas

relativas ao cumprimento do presente Contrato, estando de comum acordo às
partes C()f'lratantes.

Brasília, 21 de Agosto de 2015.
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Pelo Dlstnlo Federal:

Arthur Bernardes de Miranda
Secretário de Estado

PE:llé.1 CU'líI atada:

Francisca Aires de Lima Leite
Diretora Executiva
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ECONOMIA, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E
TURISMO

TERMO DE APOSTILAMENTO
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO
CONTRATO N°. 06/2014, CELEBRADO ENTRE O
DISTRITO
FEDERAL,
POR
INTERMÉDIO
DA
SECRETARIA
DE
ESTADO _ DE
ECONOMIA,
DESENVOLVIMENTO SUSTENfAvEL E TURISMO E A
. FUNDAÇAO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO
DO DIST~ITO FEDERAL - FUNAP. PROCESSO N°
370.000.050/2014.

I· DO OBJETO

o presente Termo de Apostilamento, com. fulcro no § 8°, do art. 65, da Lei 8.666/1993
e na Cláusula Décima Segunda do Contrato de Prestação de Serviços nO 06/2014, tem
por objeto o reajustamento de preços no valor do auxílio transporte, devido a
contratação de mão-de-obra não-especializada de até 7 (sete) sentenciados para
execução de baixa complexidade, promovendo a reintegração social e ressocialização
de trabalhador preso.
.
11 • DO PREÇO DO SERViÇO
Em razão do Decreto nO 36.762 de 18/09/2015, que trata do reajuste de tarifas para os
modos rodoviário e metroviário do Serviço Básjco do Sistema de Transporte Público
Coletivo do Distrito Federal/STPCIDF, reajusta-se o preço do auxílio transporte dos
reeducandos da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso - FUNAP, que prestam
serviços de mão-de-obra não-especializada nesta Secretaria, passando o valor de R$
10,00 (dez reais) diários, para R$ 12,50 (doze reais e cinquenta centavos) diários, o
que corresponde a diferença a ser reajustada de R$ 4.620,00 (quatro mil, seiscentos
e vinte reais) anuais, a contar da data da provocação da contratada, ou seja,
25/09/2015, conforme Despacho nO 292/2015 da Assessoria Jurídico-Legislativa
(f1s.425 a 427).
11I • DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Contrato nO. 006/2014.
IV • DA PUBLICIDADE E DO REGISTRO
A eficácia deste Termo fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela
Administração, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura.
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THUR SERNARDES DE MIRANDA
Secretário de Estado
Testemunha:

RaqU~el.

Chefe da Assessoria Jurídico-Legislativa

