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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
           

              
 

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

 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 23/2022 QUE ENTRE SI FAZEM O
DISTRITO FEDERAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, E A
EMPRESA LINEAR COMUNICAÇÃO LTDA ., NOS TERMOS DO PADRÃO Nº
02/2002.

PROCESSO SEI Nº: 00080-00171593/2021-32.

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

 

O Distrito Federal, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, doravante denominada CONTRATANTE, inscrita no
CNPJ sob o nº 00.394.676/0001-07, com sede no Setor Bancário Norte – SBN Quadra 02, Bloco C, Lote 17, Edi�cio Phenícia – Brasília/DF,
CEP: 70.040-020, representada por HÉLVIA MIRIDAN PARANAGUÁ FRAGA, na qualidade de Secretária de Estado de Educação do Distrito
Federal, brasileira, residente e domiciliada nesta Capital, portadora da CI nº 963428 – SSP/DF e do CPF nº 334.825.351-91, nomeada pelo
Decreto de 14 de julho de 2021, publicado no DODF - Edição Extra nº 59-A, de 14/07/2021, com delegação de competência conferida pelo
Decreto nº 21.396, de 31/07/2000, e a empresa LINEAR COMUNICACAO LTDA ., doravante denominada CONTRATADA, inscrita no CNPJ sob
o nº 10.947.243/0001-95, com sede no Setor de Autarquias Sul - SAUS, Quadra 03, Bloco C, Sala 1315, 22 - Asa Sul/DF, CEP: 70.070-934,
telefone: (61) 3225-3566, emails: adm@linearclipping.com.br ou licitacao@linearclipping.com.br, neste ato representada por DIOGO
FABRICIO SOUZA LIMA, na qualidade de Representante Legal, brasileiro, portador da CI nº 1906046 - SSP/DF e do CPF nº 869.095.091-53,
resolvem celebrar o presente Contrato, sujeitando-se às normas da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, e alterações posteriores, e às condições
estabelecidas neste Termo.

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PROCEDIMENTO

 

O presente Contrato obedece aos termos da Proposta (71674596) e da jus�fica�va de Dispensa de Licitação (76175348),
baseada no inciso II, art. 24, c/c art. 26 e nas demais disposições da Lei nº 8.666, de 21/06/1993.

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO

 

 O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada em clipping jornalís�co, para monitoramento e
rastreamento diário e em tempo real de no�cias jornalís�cas de interesse ins�tucional, veiculadas pela mídia impressa (jornais e revistas)
de abrangência nacional, regional e/ou internacional, além das mídias eletrônicas (emissoras de rádio e televisão) e digitais (internet –
sites, blogs e redes sociais), para a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF, consoante especifica a Proposta
(71674596) e a jus�fica�va de Dispensa de Licitação (76175348), baseada no inciso II, art. 24, c/c art. 26 e nas demais disposições da Lei nº
8.666, de 21/06/1993, que passam a integrar o presente Termo independente de transcrição, sendo:

 

ITEM DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO UNID. QTD. VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTAL

01

Contratação de empresa
especializada para prestação
de serviços de clipping
jornalís�co

Monitoramento e rastreamento diário e em tempo
real de no�cias jornalís�cas de interesse
ins�tucional, veiculadas pela mídia impressa
(jornais e revistas) de abrangência nacional,
regional e/ou internacional, além das mídias
eletrônicas (emissoras de rádio e televisão) e
digitais (Internet – sites, blogs e redes sociais). O
relatório de mídia consiste em documento
produzido mensalmente a par�r do clipping,
contendo dados quan�ta�vos que demonstrem a
exposição da Secretaria de Educação do Distrito
Federal nas no�cias por mídia e veículo,
quan�dade de matérias publicadas e
detalhamento compara�vo quan�ta�vo entre os
meses.

mensal 01 R$ 1.466,65 R$ 17.599,80
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VALOR MENSAL R$ 1.466,65

VALOR ANUAL R$ 17.599,80

 

CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO

 

O Contrato será executado de forma indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário, segundo o disposto nos arts.
6º e 10 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993.

 

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR 

 

5.1. O valor total do presente Contrato é de R$ 17.599,80 (dezessete mil, quinhentos e noventa e nove reais e oitenta
centavos) , devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 7.061, 07
de janeiro de 2022 (LOA 2022), sendo compa�vel com a Lei nº 6.490, de 29 de janeiro de 2020 (PPA 2020-2023), bem como com a  Lei de
Diretrizes Orçamentárias nº 6.934, de 05 de agosto de 2021 (LDO 2022).

 

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

 

6.1. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

I - Unidade Orçamentária: 18101

II - Programa de Trabalho: 12.122.8221.8517.0036

III – Natureza da Despesa: 3.3.90.39

IV – Fonte de Recursos: 100

6.2. Foi emi�da, em 14/02/2022, a Nota de Empenho nº 2022NE01025, no valor de R$ 17.599,80 (dezessete mil, quinhentos
e noventa e nove reais e oitenta centavos), sob o evento nº 400091, na modalidade Global.

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO

 

O pagamento será feito de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil, 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

 

8.1. O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura.

8.2. O Contrato poderá ser reajustado após 12 (doze) meses, quando da sua renovação contratual, u�lizando-se o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo - IPCA.

 

CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA

 

A garan�a para execução do Contrato será prestada na forma de caução em dinheiro, �tulos da dívida pública, seguro
garan�a ou de fiança bancária, conforme previsão constante da jus�fica�va de Dispensa de Licitação (66797386), no percentual de 5%
(cinco por cento) do valor do Contrato, que corresponde ao valor de R$ 879,99 (oitocentos e setenta e nove reais e noventa e nove
centavos), devendo ser apresentada pela Contratada no ato de assinatura do Contrato.

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

 

10.1. 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.

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

10.3. Assegurar-se da boa prestação dos serviços pela Contratada verificando sempre o seu bom desempenho.

10.4. Fiscalizar o cumprimento das obrigações e compromissos assumidos pela Contratada, inclusive quanto à con�nuidade
da prestação dos serviços que não deverão ser interrompidos.

10.5. Atestar o recebimento do objeto contratado e a execução dos serviços, após verificação das especificações, rejeitando,
no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as obrigações assumidas pela Contratada.
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10.6. Proporcionar todas as condições para que a empresa contratada possa cumprir suas obrigações dentro das normas e
condições pactuadas.

10.7. Fornecer as informações solicitadas sobre a proposta editorial e dados técnicos referentes à disponibilização do
clipping na página da intranet e no Portal e ao acesso remoto pelos usuários da rede, bem como outras informações necessárias ao bom
andamento dos serviços.

10.8. Comunicar a Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do serviço.

10.9. Efetuar o pagamento à Contratada na forma e nos prazos previstos neste Termo, após o cumprimento das formalidades
legais.

10.10. Fornecer a relação de endereços eletrônicos (e-mails) para os quais deverão ser enviados os clippings e relatórios.

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

 

11.1. A Contratada fica obrigada a apresentar ao Distrito Federal:

I - até o 5º (quinto) dia ú�l do mês subsequente, comprovante de recolhimento dos encargos previdenciários, resultantes
da execução do Contrato;

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

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

11.3. A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes.

11.4. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar
quaisquer das prestações a que está obrigada, sem prévio consen�mento da Contratante.

11.5. Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, comprovante de execução dos serviços, devidamente atestado pela
Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - ASCOM/SEEDF.

11.6. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo
na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou ao acompanhamento realizado pela
Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - ASCOM/SEEDF.

11.7. Executar o serviço de acordo com as especificações do Projeto Básico e do Contrato, sendo que qualquer solicitação de
mudança e qualquer esclarecimento adicional deverão ser formulados por escrito, devidamente fundamentados, para análise pela
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF.

11.8. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela Contratante.

11.9. Comunicar à Contratante toda e qualquer irregularidade ocorrida ou observada na execução dos serviços no prazo
máximo de 24 horas da ocorrência.

11.10. Autorizar e disponibilizar a divulgação do clipping diário nas páginas eletrônicas da Contratante.

11.11. Indicar um representante, aceito pela Contratante, durante o período de vigência do Contrato, para representá-la
administra�vamente sempre que necessário.

11.12. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e
trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo
emprega�cio com a Contratante.

11.13. Prestar os serviços nos prazos e condições estabelecidas no Projeto Básico, fiscalizando regularmente os seus
empregados designados para a prestação do serviço para verificar as condições em que o serviço está sendo prestado.

11.14. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários aos serviços até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

11.15. Deter, durante toda a execução contratual, os direitos de licença e distribuição da informação coletadas e repassadas
à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF, que em nenhuma hipótese assumirá o ônus, econômico ou jurídico, da
ausência desses direitos e licenças.

11.16. Apresentar, sempre que solicitado, todos os contratos de direitos de licença autorais e de distribuição que tenha
celebra do com reflexo na execução dos serviços para a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF.

11.17. Não agir por conta própria em caso de dúvidas ou lacunas envolvendo a obrigação firmada, devendo consultar
a Administração formalmente, para se cer�ficar do que fazer e como agir nestes casos, sob pena de ter de refazer aquilo que foi feito, sem
qualquer reparação econômica por parte da Administração.

11.18. A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do Contrato, em compa�bilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Projeto Básico.

11.19. Assumir a responsabilidade:

11.19.1. por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando
em ocorrência da espécie, forem ví�mas os seus empregados durante a execução do Contrato, ainda que acontecido nas
dependências da Contratante;

11.19.2. por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução do Contrato,
originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou con�nência;
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11.19.3. pelos encargos fiscais e comerciais e por todas as demais despesas resultantes do fornecimento do objeto do
Contrato, inclusive com viagens e hospedagens porventura necessárias à execução do mesmo; e

11.19.4. responder por quaisquer acidentes de que possam ser ví�mas seus empregados, quando em serviço.

11.20. Apresentar por escrito Declaração que contenha a seguinte redação:

11.20.1. Declaro não fazer uso de mão de obra infan�l, nos termos da Lei Distrital nº 5.061, de 08/03/2013, sob pena de
rescisão do Contrato e a aplicação de multa.

11.20.2. Declaro que não u�lizamos mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de
trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não u�lizamos, para qualquer trabalho, mão de obra direta ou
indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a par�r de 14 (quatorze) anos (conforme
inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993).

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

 

12.1. Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Adi�vo, com amparo no art. 65 da
Lei nº 8.666, de 21/06/1993, vedada a modificação do objeto e desde que previamente jus�ficado nos autos.

12.2. A alteração de valor contratual, decorrente de compensação ou penalização financeira, prevista no Contrato, bem
como o empenho de dotações orçamentárias, suplementares, até o limite do respec�vo valor, dispensa a celebração de aditamento.

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES

 

13.1. O atraso injus�ficado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato sujeitará a Contratada à multa
prevista no Projeto Básico (76175348), descontada da garan�a oferecida ou judicialmente, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da
Lei nº 8.666, de 21/06/1993, facultada ao Distrito Federal, em todo caso, a rescisão unilateral.

13.1.1. A Contratada que não cumprir integralmente as obrigações assumidas, garan�da a prévia defesa, fica sujeita às
sanções previstas no projeto básico, bem como as estabelecidas no Decreto nº 26.851, de 30/05/2006, alterado pelos
Decretos nºs 26.993, de 12/07/2006; 27.069, de 14/08/2006; 35.831, de 19/09/2014; e 36.974, de 11/12/2015, e na
Portaria SEEDF nº 115, de 18/05/2020.

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO AMIGÁVEL

 

O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente em comum acordo, reduzida a termo no processo, desde que haja
conveniência para a Administração, 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, devendo ser precedida de autorização escrita e fundamentada
da autoridade competente, desde que não seja caso de rescisão unilateral de Contrato.

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO

 

O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no respec�vo processo, na forma
prevista na Jus�fica�va de Dispensa de Licitação, observado o disposto no art. 78 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, sujeitando-se a
Contratada às consequências determinadas pelo art. 80 desse diploma legal, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA

 

Os débitos da Contratada para com 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.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO EXECUTOR

 

O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Educação, designará 02 (dois) executores para o presente Contrato,
sendo 01 (um) �tular e 01 (um) suplente, os quais desempenharão as atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária,
Financeira e Contábil.

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO

 

A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na Imprensa Oficial, até
o 5º (quinto) dia ú�l do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, após, o que deverá ser
providenciado o registro do instrumento pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF.
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 

19.1. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupção coordenada
pela Controladoria Geral do Distrito Federal, por meio do Telefone: 0800-6449060. (Decreto Distrital n.º 34.031/2012).

19.2. A Contratada deverá declarar que atende aos requisitos de sustentabilidade previstos no art. 2º da Lei Distrital nº
4.770, de 22/02/2012, em conformidade com o Decreto nº 7.746, de 05/06/2012, que regulamenta o art. 3º da Lei nº 8.666, de
21/06/1993, que regulamenta a implementação de critérios, prá�cas e ações de logís�ca sustentável no âmbito da Administração Pública
do Distrito Federal direta, autárquica, fundacional e das empresas estatais dependentes, devendo ser observados os requisitos ambientais
com o menor impacto ambiental em relação aos seus similares.

19.3. Nos termos da Lei Distrital nº 5.448, de 12/01/2015, na prestação de serviços objeto do presente Contrato, fica vedada
a u�lização de conteúdo:

19.3.1. discriminatório contra a mulher;

19.3.2. que incen�ve a violência contra a mulher;

19.3.3. que exponha a mulher a constrangimento;

19.3.4. homofóbico;

19.3.5. que represente qualquer �po de discriminação.

19.4. Está vedado o nepo�smo na esfera do Poder Execu�vo do Distrito Federal conforme Decreto Distrital nº 32.751, de
04/02/2011:

19.4.1. Conforme estabelece o Decreto Distrital nº 32.751, de 04/02/2011, que trata da vedação do nepo�smo na esfera
do Poder Execu�vo do Distrito Federal não poderão par�cipar de pessoa jurídica cujo dirigente, administrador,
proprietário ou sócio com poder de direção seja cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por
consanguinidade ou afinidade, até o segundo grau, de: (Ar�go alterado pelo(a) Decreto nº 37.843, de 13/12/2016);

I – agente público com cargo em comissão ou função de confiança que esteja lotado na unidade responsável pela
realização da seleção ou licitação promovida pelo órgão ou en�dade da administração pública distrital; ou (Inciso
alterado pelo(a) Decreto nº 37.843, de 13/12/2016);

II - agente público cuja posição no órgão ou en�dade da administração pública distrital seja hierarquicamente
superior ao chefe da unidade responsável pela realização da seleção ou licitação. (Inciso alterado pelo(a) Decreto nº
37.843, de 13/12/2016).

19.5. Fica vedada a u�lização de mão de obra infan�l, sob pena de rescisão do Contrato e aplicação de multa, sem prejuízo
das sanções legais cabíveis (Lei Distrital nº 5.061, de 08/03/2013, art. 3º).

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO

 

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

 

 

Pela CONTRATANTE:

 

 

HÉLVIA MIRIDAN PARANAGUÁ FRAGA

Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal

 

 

Pela CONTRATADA:

 

DIOGO FABRICIO SOUZA LIMA

Representante Legal

 

TESTEMUNHAS:
 
1. ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA CARDOSO - CPF: 078.546.876-50
2. NÁGILA VERÔNICA SOUSA DE FREITAS - CPF: 029.432.931-56

Documento assinado eletronicamente por HÉLVIA MIRIDAN PARANAGUÁ FRAGA -
Matr.0300692-1, Secretário(a) de Estado de Educação do Distrito Federal, em 21/02/2022, às
11:34, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário
Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por DIOGO FABRICIO SOUZA LIMA, RG Nº.1906046-
SSP/DF, Usuário Externo, em 21/02/2022, às 15:07, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de
16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17
de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por NÁGILA VERÔNICA SOUSA DE FREITAS - Matr.
2398826, Gerente de Contratos e Termos subs�tuto(a), em 21/02/2022, às 15:17, conforme
art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA CARDOSO - Matr.
0239703X, Técnico(a) de Gestão Educacional, em 21/02/2022, às 15:40, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº
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