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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 PARA AQUISIÇÃO DE BENS Nº
38/2022 QUE ENTRE SI FAZEM O DISTRITO
FEDERAL, REPRESENTADO PELA SECRETARIA
DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, E A EMPRESA
ARQMAX EQUIPAMENTOS PARA
ESCRITÓRIO LTDA., NOS TERMOS DO
PADRÃO Nº 07/2002.

PROCESSO Nº 00080-00230702/2021-61.

 

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, Lote 17 – Edificio Phenícia – Brasília/DF, 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, a empresa ARQMAX EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA., doravante
denominada CONTRATADA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.232.573/0001-67, com sede na Rua Aluísio
Azevedo n.º 47, Bairro Vargem Grande - Pinhais/PA, CEP: 83.321-270, telefone: (41) 3097-0509, e-mail:
comercial@arqmax.ind.br, neste ato representada por JOANNA MARQUES FROGUER LEANDRO, na
qualidade de Administradora, brasileira, portadora da CI nº 831.105-2 - SESP/PA e do CPF nº 120.133.609-
08, residente e domiciliada em Curi�ba/PA, resolvem firmar o presente Contrato nas condições
discriminadas neste termo, em conformidade com o disposto na Lei nº 8.666, de 21/06/1993, e
alterações posteriores.

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PROCEDIMENTO

 

O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº
94/2020 – Ministério da Defesa (78841983), do Termo de Referência (78210911), da Proposta (78848618 
), da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, regulamentada pelo Decreto nº 10.024, de 20/09/2019, bem como
pelo Decreto Distrital nº 39.103, de 06/06/2018, pelo Decreto Distrital nº 23.460, de 16/12/2002, e
demais legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21/06/1993, e, ainda, a Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006.

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO
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O Contrato tem por objeto a aquisição, entrega e montagem de arquivos deslizantes, bem
como seus suprimentos, conforme condições, quan�dades, exigências e es�ma�vas estabelecidas no
Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 94/2020 – Ministério da Defesa (78841983), no Termo de
Referência (78210911) e na Proposta (78848618), que passam a integrar o presente Termo, e conforme
especificado no Quadro a seguir:

 

DESCRIÇÃO DOS ITENS

ITEM MATERIAL QTD. VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTAL

01 Corpo Está�co de Sistema Organizacional 22 R$ 2.200,00 R$ 48.400,00

02 Corpo dinâmico de Sistema Organizacional 918 R$ 3.440,00 R$
3.157.920,00

03 Componente Está�co Para Composição de corpos Dinâmicos e
Está�cos 5180 R$ 230,00 R$

1.191.400,00

04 Componente Dinâmico Para Composição dos Corpos Dinâmicos e
Está�cos 1400 R$ 309,00 R$

432.600,00
05 Painel de Acabamento para Módulo Simples 5 R$ 1.600,00 R$ 8.000,00

06 Painel de Acabamento para Módulos Duplos 101 R$ 1.980,00 R$
199.980,00

VALOR TOTAL R$
5.038.300,00

 

CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE FORNECIMENTO

 

4.1. Os arquivos objeto deste Contrato serão entregues e montados pela contratada nos
locais e nas instalações prediais indicados pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal -
SEEDF, com o fornecimento de mão de obra e em quan�dade suficiente para as montagens, os materiais,
as ferramentas, as máquinas e os equipamentos, conforme especificações, quan�ta�vos e condições
estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos.

4.2. O prazo para a entrega e montagem dos arquivos deslizantes será de 45 (quarenta e
cinco) dias, contados à par�r do recebimento da Nota de Empenho.

4.3. Os dados pessoais dos funcionários que realizarão a entrega e os serviços de
montagem dos arquivos deslizantes deverão ser previamente informados à Secretaria de Estado de
Educação do Distrito Federal - SEEDF, no ato do agendamento.

4.4. Observado o disposto nos arts. 73 a 76 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, o recebimento
dos materiais, objeto do Termo de Referência, será realizado da seguinte forma:

4.4.1. Provisoriamente, assim que efetuada a entrega, para efeito de posterior
verificação da conformidade com as especificações técnicas e quan�dades descritas no
Anexo II do Termo de Referência.

4.4.2. Defini�vamente, até 05 (cinco) dias úteis da entrega, após verificação da
qualidade e quan�dade do material e consequente aceitação.

4.4.3. A Comissão de Recebimento de Materiais e Equipamentos da Contratante,
vinculada à Diretoria de Manutenção e Execução de Serviços Administra�vos - DISAD,
fará a inspeção do material, verificando sua conformidade com o descrito na Nota de
Empenho. 

4.5. O recebimento provisório será comprovado por Nota Fiscal de Simples Remessa ou
documento equivalente, depois de sa�sfeitas as seguintes condições:
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4.5.1. Confirmação da especificação dos materiais.

4.5.2. Entrega realizada nas quan�dades contratadas.

4.5.3. Materiais devidamente embalados, acondicionados e iden�ficados.

4.5.4. Verificação �sica para constatar irregularidade dos materiais.

4.6. O recebimento defini�vo será formalizado mediante atesto na Nota Fiscal feito pelo
executor do Contrato, ou pela pessoa responsável pelo recebimento dos materiais.

4.7. A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, o fornecimento executado em
desacordo com as especificações e condições do Termo de Referência ou com as normas legais ou
técnicas per�nentes, por meio de Termo Circunstanciado, no qual deverá constar o mo�vo da não
aceitação do objeto contratado.

4.8. Caso os materiais sejam entregues em desacordo com as especificações exigidas
no Termo de Referência, fica a empresa Contratada obrigada a subs�tuir os itens irregulares no prazo de
até 10 (dez) dias corridos, após no�ficação da Contratante. Findo o prazo sem que sejam feitas as
reposições, fica a Contratada sujeita às penalidades previstas na Lei nº 8.666, de 21/06/1993.

4.9. O recebimento provisório ou defini�vo do objeto não exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuízos resultantes da inexecução total ou parcial do objeto deste instrumento.

4.10. Todo material fornecido deverá possuir os componentes especificados nos itens do
Anexo I do Termo de Referência.

4.11. A empresa Contratada deverá garan�r que todos os materiais sejam de primeira
qualidade, novos (sem uso, reforma ou recondicionamento) e não que não estejam fora de linha de
fabricação.

4.12. Deverão ser observadas as condições de transporte necessárias para a garan�a da
qualidade e conservação dos materiais.

4.13. A Contratada, por ocasião da entrega do material, deverá observar a inteireza e
perfeição dos arquivos, respondendo, mesmo que após o recebimento defini�vo, pela detecção ou
descobrimento de defeitos ocultos, que tornem a inu�lização da aquisição na sua finalidade.

4.14. São de responsabilidade da Contratada a montagem e a manutenção dos arquivos,
os quais deverão ser iden�ficados com o número da Nota de Empenho e da Nota Fiscal.

4.15. Serão devolvidos os materiais que não atenderem às especificações exigidas na
requisição, sendo de inteira responsabilidade da Contratada o resgate dos mesmos.

 

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR

 

5.1. O valor total do Contrato é de R$ 5.038.300,00 (cinco milhões, trinta e oito mil e
trezentos reais) , devendo ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento
corrente – Lei Orçamentária nº 7.061, de 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).

5.2. Os preços são fixos e irreajustáveis.

 

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

 

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

I – Unidade Orçamentária: 18101
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II – Programa de Trabalho: 12.122.8221.8517.0036

III – Natureza da Despesa: 4.4.90.52 

IV – Fonte de Recursos: 101

6.2. O empenho é de R$ 5.038.300,00 (cinco milhões, trinta e oito mil e trezentos reais),
conforme Nota de Empenho nº 2022NE01304,  emi�da  em  10/03/2022,  sob  o evento nº 400091, na
modalidade Global.

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO

 

7.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a par�r
do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e
conta corrente indicados pelo Contratada.

7.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite
de que trata o inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, deverão ser efetuados
no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal,
nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993.

7.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o
órgão contratante atestar a execução do objeto do Contrato.

7.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso
ao referido Sistema, mediante consulta aos sí�os eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no
art. 29 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993.

7.3.1 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor
contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução
Norma�va nº 3, de 26/04/2018.

7.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos per�nentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação
financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado
até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento
iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a
Contratante.

7.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emi�da a ordem
bancária para pagamento.

7.6. Antes de cada pagamento à Contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar
a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

7.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será
providenciada sua no�ficação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua
situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, a critério da contratante.

7.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração
deverá realizar consulta ao SICAF para iden�ficar possível suspensão temporária de par�cipação em
licitação, no âmbito do órgão ou en�dade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como
ocorrências impedi�vas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Norma�va nº 3, de
26/04/2018.

7.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a
Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à
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inadimplência da Contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios per�nentes e necessários para garan�r o recebimento de seus créditos.

7.10. Persis�ndo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à
rescisão contratual nos autos do processo administra�vo correspondente, assegurada à contratada a
ampla defesa.

7.11 Havendo a efe�va execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente,
até que se decida pela rescisão do Contrato, caso a Contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

7.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no
SICAF, salvo por mo�vo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse
público de alta relevância, devidamente jus�ficado, em qualquer caso, pela máxima
autoridade da Contratante.

7.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável.

7.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos
e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará
condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que
faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.13 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira
devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efe�vo adimplemento da parcela, é calculada
mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efe�vo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)
I= (6 / 100 ) I 365
I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%
 

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

 

O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a par�r da datada da sua assinatura, não
podendo ser renovado.

 

CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA CONTRATUAL

 

9.1. A Contratada, no prazo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, contados
após a assinatura do Contrato, prestará garan�a no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
do instrumento contratual, que corresponde a R$ 251.915,00 (duzentos e cinquenta e um mil e
novecentos e quinze reais), podendo optar por qualquer das modalidades previstas no art. 56 da Lei
n°8.666, de 21/06/1993.
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9.2. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garan�a acarretará a aplicação
de multa, nos termos do subitem 20.2 do Termo de Referência.

9.3. O atraso superior a 30 (trinta) dias corridos autoriza a Contratante a promover a
rescisão deste Contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme
disposto nos incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, sem prejuízo de outras sanções
previstas na Lei e no instrumento contratual.

9.4. Caberá à Contratada escolher uma das modalidades previstas no art. 56 da Lei nº
8.666, de 21/06/1993: caução em dinheiro ou �tulos da dívida pública; seguro-garan�a; fiança bancária.

9.5. Em se tratando de garan�a prestada por meio de caução em dinheiro, o depósito
deverá ser feito obrigatoriamente no Banco de Brasília, a qual poderá ser devolvida atualizada
monetariamente, nos termos do § 4º do art. 56 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993.

9.6. Se a opção for pelo seguro-garan�a, a apólice indicará a Contratante como beneficiária
e deve ser emi�da por ins�tuição autorizada pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, a operar
no mercado securitário, que não se encontre sob regime de direção fiscal, intervenção, liquidação
extrajudicial ou fiscalização especial e que não esteja cumprindo penalidade de suspensão imposta pela
autarquia.

9.6.1. A apólice deve prever expressamente responsabilidade da seguradora por todas e
quaisquer multas de caráter sancionatório aplicadas à Contratada.

9.7. Se a opção for pela fiança bancária, o instrumento de fiança deve:

9.7.1. Ser emi�do por ins�tuição financeira que esteja autorizada pelo Banco Central do
Brasil, a funcionar no Brasil e que não se encontre em processo de liquidação
extrajudicial ou de intervenção da autarquia;

9.7.2. Ter prazo de validade correspondente ao período de vigência deste contrato,
acrescido de 90 (noventa), dias, para apuração de eventual inadimplemento da
Contratada – ocorrido durante a vigência contratual – e para a comunicação do
inadimplemento à ins�tuição financeira, observados os prazos prescricionais
per�nentes.

9.7.3.Ter afirmação expressa do fiador de que, como devedor solidário, fará o
pagamento à Contratante, independentemente de interpelação judicial, caso o
afiançado não cumpra suas obrigações.

9.7.4. Ter renúncia expressa do fiador ao bene�cio de ordem e aos direitos previstos nos
arts.827 e 838 do Código Civil Brasileiro.

9.8. Se a opção for pelo �tulo da dívida pública, este deverá:

9.8.1. Ter sido emi�do sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado
de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil;

9.8.2. Ser avaliado por seu valor econômico, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

9.9. O prazo de validade da garan�a deverá corresponder ao período de vigência do
Contrato equivalente, acrescido de 90 (noventa) dias, para apuração de eventual inadimplemento da
Contratada – ocorrido durante a vigência contratual – e para a comunicação da expecta�va de sinistro ou
do efe�vo aviso de sinistro à ins�tuição emitente, observados os prazos prescricionais per�nentes.

9.10. A garan�a, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de:
prejuízos advindos do não cumprimento do objeto deste contrato e do não adimplemento das demais
obrigações nele previstas; prejuízos causados à Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo
durante a execução deste Contrato; multas moratórias e puni�vas aplicadas pela Contratante à
Contratada; obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela
Contratada.
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9.11. Não serão aceitos seguro-garan�a ou fiança bancária que contenham cláusulas
contrária aos interesses da Contratante.

9.12. Sem prejuízo das sanções previstas em lei e neste Contrato, a não prestação da
garan�a exigida implicará sua imediata rescisão.

9.13. Se o valor da garan�a vier a ser u�lizado, total ou parcialmente, no pagamento de
qualquer obrigação vinculada a este ajuste, incluída a indenização a terceiros, a Contratada deverá
proceder à respec�va reposição, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data do
recebimento da no�ficação da Contratante.

9.14. Se houver acréscimo ao valor deste contrato, a Contratada se obriga a fazer a
complementação da garan�a no prazo máximo 10 (dez) dias úteis, contados da data do recebimento da
no�ficação da Contratante.

9.15. A garan�a, ou seu saldo, será liberada ou res�tuída, a pedido da Contratada, no prazo
de 10 (dez), dias, após o término do prazo de vigência deste contrato, mediante cer�ficação, por seu
gestor ou fiscal, de que os serviços foram realizados a contento e desde tenham sido cumpridas todas as
obrigações aqui assumidas.

9.16. A qualquer tempo, mediante entendimento prévio com a Contratante, poderá ser
admi�da a subs�tuição da garan�a, observadas as modalidades previstas no item 9.4.

9.17. Aceita pela Contratante, subs�tuição da garan�a será registrada no processo
administra�vo por meio de apos�lamento.

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA DO OBJETO

 

10.1. Garan�a mínima de 60 (sessenta) meses para estrutura e componentes internos,
após sua entrega, sendo subs�tuídas por conta da contratada quaisquer peças constantes dos citados
arquivos deslizantes, que dentro do prazo apresentar defeitos de instalação ou fabricação. Excluídas as
que forem mo�vadas pelo gasto ordinário, por abuso, por negligência ou por mau trato do sistema de
arquivo deslizante.

10.2. A Contratada deverá fornecer assistência técnica permanente executada por equipe
própria.

10.3. É obrigação da Contratada a reparação dos vícios verificados dentro do prazo de
garan�a do objeto, tendo em vista o direito assegurado à Administração pelo art. 69 da Lei nº 8.666, de
21/06/1993, e pelo art. 12 da Lei nº 8.078, de 11/09/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

 

11.1. 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.

11.2. Efetuar os pagamentos à Contratada, nas condições pactuadas.

11.3. Exercer a fiscalização e a supervisão no fornecimento, por servidores designados, nos
termos do art. 67 da Lei nº 8666, de 21/06/1993, podendo sustar ou recusar qualquer produto que não
esteja de acordo com as condições e exigências especificadas.

11.4. Prestar as informações e os esclarecimentos per�nentes que venham a ser
solicitados pela Contratada ou por seus prepostos.

11.5. Observar para que, durante toda a vigência do Contrato, seja man�da a
compa�bilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na
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licitação.

11.6. Recusar, com a devida jus�fica�va, qualquer material/produto entregue fora das
especificações constantes na proposta da Contratada.

11.7. No�ficar, por escrito, à Contratada, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

11.8. Cadastrar os servidores que irão trabalhar nas dependências da Secretaria de Estado
de Educação do Distrito Federal - SEEDF, durante o período de montagem dos equipamentos adquiridos
nesta licitação.

11.9. Proporcionar as condições necessárias e suficientes para que a empresa Contratada
possa desempenhar o fornecimento, dentro das normas contratuais.

11.10. Efetuar, quando julgar necessário, inspeção com a finalidade de verificar as
condições de fornecimento e o atendimento das exigências contratuais.

11.11. Observar o cumprimento dos requisitos de qualificação exigidos no Termo de
Referência, solicitando à Contratada as subs�tuições que se verificarem necessárias.

11.12. Receber os materiais entregues pela Contratada, que estejam em conformidade
com o Termo de Referência.

11.13. Atestar a Nota Fiscal/Fatura após a efe�va entrega dos materiais, objeto do Termo
de Referência, se constatada a conformidade com as especificações e padrões de qualidade exigidos.

11.14. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento da fatura da empresa Contratada
dentro dos prazos preestabelecidos em Contrato.

11.15. Aplicar à Contratada as sanções administra�vas regulamentares e contratuais
cabíveis.

11.16. Comunicar à Contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o
fornecimento dos materiais, objeto do Termo de Referência.

11.17. No�ficar previamente à Contratada, quanto ao dever de subs�tuir ou reparar
produto que apresente defeito e/ou da aplicação de penalidades.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

 

12.1. A Contratada fica obrigada a apresentar ao Distrito Federal, sem prejuízo do
estabelecido no Termo de Referência:

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

12.1.2. comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais.

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

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

12.4. 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 na licitação.

12.1. Empregar, na execução dos serviços, profissionais capacitados.

12.2. Contratar, em seu nome e sob sua responsabilidade, os empregados necessários à
perfeita execução dos serviços, cabendo-lhe todos os pagamentos, inclusive dos encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários e fiscais previstos na legislação vigente e de quaisquer outros, em
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decorrência de sua condição de empregadora, sem qualquer solidariedade da Secretaria de Estado de
Educação do Distrito Federal - SEEDF.

12.3. Responsabilizar-se pelo fornecimento dos materiais, respondendo civil e
criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados,
prepostos, ou terceiros no exercício de suas a�vidades, vier a causar ou provocar à Contratante e a
terceiros, direta ou indiretamente.

12.4. Manter um supervisor responsável pelo gerenciamento dos serviços, com poderes de
representante ou preposto, para tratar com a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal -
SEEDF, dos assuntos relacionados com a execução do contrato;

12.5. Manter durante a vigência do Contrato as condições de habilitação para contratar
com a Administração Pública, apresentando, sempre que exigido, os comprovantes de regularidade fiscal.

12.6. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela Contratante,
quanto ao fornecimento e aos serviços contratados.

12.7. Acatar as orientações do executor do Contrato ou do seu subs�tuto legal, ou do
responsável pelo recebimento dos materiais, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização e
supervisão, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas.

12.8. Prestar esclarecimentos à Contratante sobre eventuais atos ou fatos no�ficados que
a envolvam, bem como relatar toda e qualquer irregularidade observada em função do fornecimento.

12.9. Fiscalizar o perfeito cumprimento destas especificações e do contrato a ser firmado,
cabendo-lhe, integralmente, o ônus decorrente, independentemente da fiscalização exercida pela
Contratante.

12.10. Entregar os itens de acordo com sua proposta, respeitando integralmente as
especificações técnicas e demais condições do Termo de Referência, ficando obrigada a subs�tuir, às suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato, caso sejam verificados vícios, defeitos ou
incorreções resultantes de materiais u�lizados.

12.11. Comunicar imediatamente por escrito à Contratante através da fiscalização do
contrato qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem operacional, para que sejam adotadas as
providências de regularização necessária;

12.12. Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, devendo as falhas que
porventura venham a ocorrer serem sanadas no prazo em que não prejudique o embarque.

12.13. Encaminhar à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF, relação
de servidores que irão desempenhar serviços nas unidades com antecedência para cadastramento.

12.14. Fornecer os materiais objeto do presente Termo de Referência com observância às
referências de fabricação citadas nas especificações técnicas con�das no Anexo I, do Termo e disposta
sem normas técnicas, resoluções, regulamentos, portarias, protocolos, decretos e demais disposi�vos
legais vigentes, expedidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

12.15. Responsabilizar-se por todas as despesas com embalagem, seguros, transporte,
tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição do
material.

12.16. Não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto contratado.

12.17. Assumir a responsabilidade:

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

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

12.17.3. 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;

12.17.4. 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.

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

12.19. Comunicar à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF, com
antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis que antecede a data de entrega, os mo�vos que
impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação podendo solicitar a
prorrogação do prazo, em que deverá apresentar jus�fica�va circunstanciada com anova data para a
entrega do material, ficando a critério da Administração a aprovação ou não.

12.20. Declarar 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. Declarar que não u�liza 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�liza, 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 TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

 

13.1. 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.

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

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES

 

Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente Contrato, serão
aplicadas as penalidades estabelecidas no Decreto nº 26.851, de 30/05/2006, e alterações posteriores.

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO AMIGÁVEL

 

O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente, por acordo entre as partes, 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.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO
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O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no
respec�vo processo, na forma prevista no Edital, 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 SÉTIMA – 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 OITAVA – DO EXECUTOR

 

. A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF designará um executor
para o Contrato, que desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária,
Financeira e Contábil do Distrito Federal.

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – 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.

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO

 

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

 

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 nº 34.031/2012).

 

Pela SEEDF:

 

 

 HÉLVIA MIRIDAN PARANAGUÁ FRAGA

Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal

 

Pela CONTRATADA:
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JOANNA MARQUES FROGUER LEANDRO

Administradora
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