
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 N°
53/2021, QUE ENTRE SI FAZEM O DISTRITO
FEDERAL, REPRESENTADO PELA SECRETARIA
DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E O INSTITUTO
QUADRIX, NOS TERMOS DO PADRÃO N°
02/2002.

PROCESSO Nº 00080-00126350/2019-25.

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

 

O Distrito Federal, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, doravante
denominada CONTRATANTE, CNPJ 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 963.428 – 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 17/07/2020,
p. 01, com delegação de competência conferida pelo Decreto nº 21.396, de 31/07/2000, e o INSTITUTO
QUADRIX, doravante denominada CONTRATADA, CNPJ nº 08.412.130/0001-43, com sede no SHN Quadra
02, Bloco F, Sala 1605, Edi�cio Execu�ve Office Tower - Asa Norte/DF, CEP: 70.702- 906, telefone: (61)
3550-0000, e-mail: contato@quadrix.org.br, neste ato representado por EDISON TADEU FERREIRA DE
ANDRADE, na qualidade de Presidente, brasileiro, residente e domiciliado nesta Capital, portador da CI
nº 6.035.164- 0 SSP/SP e do CPF nº 525.411.268-91, 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 do Projeto Básico (47589051), da Proposta da
Contratada (48803331 e 68604292), da Jus�fica�va de Dispensa de Licitação (48905073 e 50283962),
baseada no inciso IV, art. 24, c/c art. 26 e com as demais disposições da Lei nº 8.666, de 21/06/1993.

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO

 

O Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para realização de
Processo Sele�vo Simplificado visando à contratação temporária de professores subs�tutos para atuar na
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF, nos termos da Lei nº 4.266, de 11/12/2008,
e do Decreto nº 37.983, de 1º/02/2017, consoante com o Projeto Básico (47589051), da Proposta da



Contratada (48803331 e 68604292), da Jus�fica�va de Dispensa de Licitação (48905073 e 50283962) que
passam a integrar o presente Termo.

 

CLÁUSULA QUARTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

 

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

 

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR

 

5.1. O valor dos serviços objeto deste Contrato dar-se-á mediante a arrecadação dos
valores referentes às taxas de inscrições pagas pelo candidato diretamente à Contratada, sendo R$ 20,40
(vinte reais e quarenta centavos) para Professor de Educação Básica (carga horária de 20 horas); e R$
49,50 (quarenta e nove reais e cinquenta centavos) para Professor de Educação Básica (carga horária de
40 horas).

5.2. Não haverá isenção de pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for o mo�vo
alegado, ressalvados os casos previstos na Lei nº 4.949, de 15/10/2012, cujo ônus caberá à Contratada.

5.3. A Contratada apartará 21% (vinte e um por cento) da arrecadação global, descontadas
as taxas bancárias e isenções legais para a Contratante. O montante deverá ser depositado à conta do
Fundo de Melhoria da Gestão Pública PRÓ-GESTÃO, sob o no 212005980-7, Agência Buri� 0212, do Banco
de Brasília - BRB, no prazo de 15 (quinze) dias úteis após a conclusão das inscrições, com envio do
comprovante bancário.

 

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

 

O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo
ser prorrogado, nos termos da legislação em vigor, para a execução de seu objeto e, por prazo
indeterminado, para as ações judiciais eventualmente propostas.

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS GARANTIAS

 

7.1. Fica dispensada a prestação de garan�a para a execução deste Contrato, na forma do
art. 56 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993.

7.2. Fica assegurada à Contratante a aplicação de multa e demais penalidades
estabelecidas no Decreto nº 26.851, de 30/05//2006, e suas alterações (Decretos nº 26.993, de
12/07/2006, e nº 27.069, de 14/08/2006), sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666,
de 21/06/1993.

 

CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

 

A Contratante deverá realizar as ações e os procedimentos especificados a seguir:

8.1. Prestar assessoria técnica na elaboração dos editais, dos comunicados, dos
programas e de outros.



8.2. Ar�cular-se com a Contratada com relação as datas relacionadas às a�vidades
constantes no Projeto Básico e fazer cumprir o cronograma estabelecido.

8.3. No�ficar a Contratada acerca das falhas e das irregularidades constatadas na
execução do serviço.

8.4. Homologar o resultado final do Processo Sele�vo Simplificado.

PARÁGRAFO ÚNICO - 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.

 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

 

A Contratada deverá realizar as ações e os procedimentos especificados nos itens
relacionados a seguir:

9.1. Dispor de estrutura adequada e capacidade operacional para executar diretamente
o contrato, sem necessidade de realizar subcontratação do objeto, conforme dispõem o
inciso XIII do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, e a Súmula nº 109, do Tribunal de
Contas do Distrito Federal.

9.2. Possuir e manter, durante todo o certame, mecanismos administra�vos e
operacionais des�nados a prestar subsídio técnico e jurídico, em até 5 (cinco) dias, a
contar do seu recebimento, ressalvados os casos em que houver prazo menor
estabelecido pelo Juízo, sem ônus para a Contratante.

9.3. Elaborar projeto, editais, comunicados, listagens, programas e demais documentos
necessários, em ambiente dotado de sistema de segurança específico.

9.4. Apresentar plano de segurança que evidencie a u�lização de rigorosos mecanismos
em todas as etapas e as fases sob sua responsabilidade.

9.5. Imprimir e empacotar provas, em quan�dade suficiente, incluindo provas reservas,
em ambiente altamente sigiloso. As provas deverão ser acondicionadas, imediatamente
após a impressão, em embalagens plás�cas com fechos de segurança invioláveis e
armazenadas em cofre de segurança até a data da aplicação.

9.6. Manter central de atendimento com linhas telefônicas exclusivas e guichês
instalados para informações aos interessados durante todas as fases do Processo
Sele�vo Simplificado.

9.7. Garan�r atendimento ao candidato que necessite de condições especiais para a
realização das provas.

9.8. Disponibilizar na internet, em página específica, todos os editais e comunicados de
modo que os interessados possam obter informações referentes a todo processo.

9.9. Definir cronograma, horário de comparecimento para ingresso no recinto,
condições de realização das provas quanto à possibilidade de consulta ou u�lização de
instrumentos.

9.10. Elaborar cadastro sigiloso dos candidatos inscritos, no qual contenha qualificação
completa do candidato (nome, conforme descrito no RG; filiação; CPF; endereço e
outros dados necessários); conferir informações; emi�r relatórios (ordem alfabé�ca,
ordem de inscrição, etc.) e fornecê-los de imediato à Contratante (em meio magné�co e
�sico) ao final de cada fase ou etapa e quando for solicitado.

9.11. Elaborar, revisar, compor, imprimir, aplicar, fiscalizar, receber, corrigir, acondicionar
as provas, devendo ser assegurada a elaboração de provas especiais para as Pessoas
com Deficiência - PcD, se assim a deficiência exigir, de acordo com a declaração
apresentada no ato da inscrição, bem como provas personalizadas por candidato;



9.12. Gerar provas por meio do embaralhamento da ordem das questões com o intuito
de evitar fraudes no Processo Sele�vo Simplificado.

9.13. Designar e locar espaço �sico, no Distrito Federal, onde serão aplicadas as provas,
observando a acessibilidade para as Pessoas com Deficiência - PcD, bem como sinalizar
os locais de provas e encaminhar os inscritos.

9.14. Realizar serviços especializados de iden�ficação e de segurança para cada fase ou
etapa do Processo Sele�vo Simplificado e/ou quando for solicitado.

9.15. Proibir o acesso às salas nas quais serão aplicadas as provas de candidatos
portando qualquer �po de equipamento eletrônico, sem o devido acondicionamento
proporcionado pela Contratada.

9.16. Contratar equipe para atuação no certame composta, no mínimo, pelos seguintes
colaboradores:

a) 01 (um) fiscal e 01 (um) chefe para cada 60 (sessenta) candidatos, sendo, no
mínimo, 02 (dois) colaboradores por sala e, a par�r de 60 candidatos, mais um
fiscal;

b) 02 (dois) fiscais, no mínimo, por local de prova, sendo um des�nado a
acompanhar o candidato ao banheiro e ao bebedouro e outro a u�lizar o detector
de metais na entrada dos banheiros que serão u�lizados pelos candidatos;

c) 01 (um) médico para cada local acima de 1.000 candidatos, de forma que todos
os locais de provas sejam atendidos;

d) 02 (dois) profissionais de limpeza/manutenção para cada grupo de 500
(quinhentos) candidatos; e

e) 01 (um) coordenador por local de prova.

9.17. Convocar e comunicar aos candidatos inscritos os locais e os horários de aplicação
das provas.

9.18. Receber e analisar recursos interpostos por candidatos, inclusive por via judicial,
bem como solicitações da Contratante, em todas as fases do Processo Sele�vo
Simplificado; elaborar respostas individualizadas a todos os recursos administra�vos e
judiciais, e convocar bancas e assessoria jurídica para responder a eventuais ações
per�nentes ao processo; bem como subsidiar as respostas a serem elaboradas pela
Contratante. Todo e qualquer ques�onamento judicial e extrajudicial rela�vo ao
certame ficará a cargo da Contratada, mesmo após o encerramento do processo.

9.19. Entregar à Contratante o resultado do Processo Sele�vo Simplificado, após análise
dos recursos per�nentes, em meio magné�co, em padrão a ser definido pela
Contratante.

9.20. Guardar, em ambiente próprio, pelo período de validade do Processo Sele�vo
Simplificado, conforme previsto na legislação, ou enquanto perdurar ação judicial, os
formulários de inscrição, se houver, as folhas de respostas, as folhas de frequência e os
exemplares de todas as provas aplicadas no Processo Sele�vo Simplificado.

9.21. Arcar com as despesas de republicação no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF
de editais, programas, cronogramas, listagens e comunicados referentes ao Processo
Sele�vo Simplificado, assinados pela autoridade máxima da Contratante, nos casos de
necessidade ocasionada por erro exclusivo da Contratada.

9.22. Encaminhar os documentos a serem publicados, visando à assinatura da Se
autoridade máxima da Contratante, com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis.

9.23. Divulgar, em pelo menos 2 (dois) jornais de grande circulação, o período das
inscrições e os locais e horários de aplicação das provas.



9.24. Arcar com os prejuízos decorrentes de anulações de provas realizadas e/ou de
mudança em sua data de aplicação, quando o mo�vo ensejador desses fatos for de
responsabilidade exclusiva da Contratada.

9.25. Apresentar Plano Estratégico ou instrumento congênere da Ins�tuição a fim de
comprovar a compa�bilidade e per�nência entre o objeto a ser contratado e o objeto
social da Ins�tuição, conforme Parecer nº 213/2014- PROCAD/PGDF.

9.26. Entregar à Contratante planilha de custos detalhada, no prazo de 30 (trinta) dias, a
contar da assinatura do Contrato.

9.27. Manter, durante toda a execução do Processo Sele�vo Simplificado e do contrato,
as condições de habilitação e qualificação exigidas no procedimento de Licitação que
originou o Termo de Contrato.

9.28. Receber as solicitações rela�vas aos requerimentos de isenção de taxa de inscrição
e proceder à sua análise, conforme especificado no Projeto Básico.

9.29. Responsabilizar-se, no dia de realização das provas, por u�lizar detectores de
metais no local de realização de provas, a fim de garan�r a segurança dos candidatos e a
lisura do Processo Sele�vo Simplificado.

9.30. Adotar mecanismo de segurança de iden�ficação do candidato que permita, em
momento futuro, comprovar se o candidato é o mesmo que realizou as provas.

9.31. Receber, os laudos médicos dos candidatos que se declararem PcDs; e analisar e
realizar avaliação desses candidatos, por equipe médica específica, antes do resultado
final, bem como mantê-los em arquivo.

9.32. Receber, iden�ficar, catalogar, agrupar e disponibilizar, em meio digital, os
cer�ficados e toda documentação a ser solicitada por meio do Edital norma�vo do
certame. No momento da inscrição, além do componente curricular selecionado pelo
candidato, a banca deverá captar as demais habilitações dos candidatos, as quais
deverão ser cadastradas, agrupadas e disponibilizadas.

9.33. Considerando o atual cenário pandêmico e os efeitos e desdobramentos que dele
pode insurgir e/ou perdurar, a Contratada deverá dispor de meios que preservem a
segurança dos candidatos, dentro das condições recomendadas. A Contratada deverá
comprovar os meios e recursos que disporá para proporcionar segurança aos
candidatos, bem como aos prestadores do serviço no dia da prova.

PARÁGRAFO ÚNICO - A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes.

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

 

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

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS  PENALIDADES

 

O atraso injus�ficado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato
sujeitará a Contratada à multa prevista na Jus�fica�va de Dispensa de Licitação, 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.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO AMIGÁVEL



 

O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, bastando, para tanto, manifestação
escrita de uma das partes, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem interrupção do curso
normal da execução do Contrato.

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – 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 QUARTA – 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 QUINTA – DO EXECUTOR

 

O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Educação - SEEDF, designará 2
(dois) Executores para o Contrato, sendo 01 (um) �tular e 01 (um) suplente, que desempenhará as
atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – 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.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO PRAZO DE VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

 

O prazo de validade do Processo Sele�vo Simplificado será de 1 (um) ano, a contar da data
da Homologação do Resultado Final, de acordo com o calendário le�vo; podendo, a critério da
Administração, ser prorrogado por igual período

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 

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).

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO



 

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

19.2. E por estarem assim, justos e de acordo, assinam o presente Contrato digitalmente,
com a assinatura digital de 2 (duas) testemunhas.

 

 

 

Pela SEEDF:

 

HÉLVIA MIRIDAN PARANAGUÁ FRAGA

Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal

 

 

Pela CONTRATADA:

 

EDISON TADEU FERREIRA DE ANDRADE

Presidente

 

 

 

TESTEMUNHAS:

1. NÁGILA VERÔNICA SOUSA DE FREITAS - CPF: 029.432.931-56
2. MARLI DOS REIS COELHO - CPF: 956.007.281-15

Documento assinado eletronicamente por EDISON TADEU FERREIRA DE ANDRADE - RG n°
6.035.164-4 SSP/SP, Usuário Externo, em 26/08/2021, às 17:05, 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 HELVIA MIRIDAN PARANAGUA FRAGA - Matr.
03006921, Secretário(a) de Estado de Educação do Distrito Federal, em 29/08/2021, às 14:43,
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, Técnico(a) de Gestão Educacional, em 30/08/2021, às 07:08, 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 MARLI DOS REIS COELHO - Matr. 239698x,
Técnico(a) de Gestão Educacional, em 30/08/2021, às 09:03, 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.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 68725259 código CRC= 8916CDA0.
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