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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
73/2019, QUE ENTRE SI FAZEM O DISTRITO
FEDERAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE
ESTADO DE EDUCAÇÃO, E A EMPRESA
ONNIT AMBIENTAL LTDA - ME, NOS
TERMOS DO PADRÃO Nº 09/2002.

 

PROCESSO Nº  00080-00034861/2019-11.

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES

 

O Distrito Federal, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL - SEEDF, doravante denominado CONTRATANTE, CNPJ nº 00.394.676/0001-07, com sede no
Setor Bancário Norte - SBN Quadra 02, Lote 17 – Edi�cio Phenícia – Brasília/DF, representada por
CLAUDIO NELSON ARAÚJO BRANDÃO, na qualidade de Subsecretário de Infraestrutura e Apoio
Educacional da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, brasileiro, residente e domiciliado
nesta Capital, portador da CI nº 2015128283-2  SSP/CE e do CPF nº 143.576.583-49, nomeado pelo
Decreto de 19 de dezembro de 2019, publicado no DODF – Edição Extra nº 91, de 19/12/2019, página 02,
com delegação de competência conferida pela Portaria nº 314, de 10/09/2019, publicado DODF nº 174,
de 12/09/2019, página 5, e Decreto nº 40.194, de 22 de outubro de 2019, publicado DODF nº 203, de
23/10/2019, página 08, e a empresa ONNIT AMBIENTAL LTDA- ME, doravante denominada
CONTRATADA, CNPJ nº 31.324.691/0001-02, com sede na Rua Severiano Alberto Ferraz, nº 87 – Vila
Independência – Piracicaba/SP, CEP: 13.418-365, Telefone: (19) 3432-4020, e-mail:contato@onnit.com.br,
engenharia@onnit.com.br, comercial@onnit.com.br, representada por AGNES ROBERTA EISAQUI
ALEMAR, na qualidade de Diretora, brasileira, casada, portador do RG nº 27.129.884-4 – SSP/SP e do CPF:
021.834.459-71.

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PROCEDIMENTO

 

O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Convite nº 01/2019 (Doc. SEI
28472348), da Proposta da Contratada (Doc. SEI 29969010) e da Lei nº 8.666 de 21/06/93.

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO
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O Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada para a execução dos
serviços de Monitoramento Técnico do sistema de remediação, monitoramento dos gases e emissão de
relatórios acompanhados da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), emi�da pelo CREA, no terreno
que abriga a Escola Classe 01 da Estrutural, localizada na Avenida Central S/Nº - Cidade Estrutural/DF –
RA XXV, e disponibilização de Grupo Gerador de 15 HP/380volts, consoante especifica o Edital de Convite
nº 01/2019 (Doc. SEI 28472348) e a Proposta da Contratada (Doc. SEI 29969010), que passam a integrar
o presente Termo.

 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO

 

O Contrato será executado de forma indireta, sob o regime de empreitada por preço
global, segundo o disposto nos arts. 6º e 10 da Lei nº 8.666/93.

 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR

 

O valor total do Contrato é de R$ 322.616,82 (trezentos e vinte e dois mil, seiscentos e
dezesseis reais e oitenta e dois centavos), devendo a importância de R$ 26.884,74 (vinte e seis mil
oitocentos e oitenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), ser atendida à conta de dotações
orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 6.254, de 09 de janeiro de 2019
(LOA 2019), e é compa�vel com a Lei nº 5.602, de 31 de dezembro de 2015 (PPA – 2016-2019), bem
como com a Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 6.216, de 17 de agosto de 2018 (LDO 2019), enquanto a
parcela remanescente será custeada à conta de dotações a serem alocadas no(s) orçamento(s)
seguinte(s).

 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

 

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

I – Unidade Orçamentária: 18101

II– Programa de Trabalho: 12.361.6221.2389.0001

III– Natureza da Despesa: 3.3.90.39

IV – Fonte de Recursos: 103

6.2- O empenho inicial é de R$ 26.884,74 (vinte e seis mil oitocentos e oitenta e quatro
reais e setenta e quatro centavos), conforme Nota de Empenho 2019NE05661,  emi�da  em
10/12/2019, sob  o  evento  nº 400091, na modalidade Global.

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO

 

7.1 - O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária,
Financeira e Contábil 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.
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7.2 - Na ocasião do pagamento, a contratada deverá apresentar provas de regularidade
rela�vas à SEGURIDADE SOCIAL (CND), FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS), para com a
FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, prova de regularidade para com a FAZENDA FEDERAL será feita
mediante apresentação, em plena validade, de Cer�dão Nega�va ou Cer�dão Posi�va com efeito de
Nega�va de Tributos Federais, emi�das pela SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (Cer�dão de Tributos e
Contribuições Federais Administrados pela Secretaria da Receita Federal) e pela PROCURADORIA DA
FAZENDA NACIONAL (Cer�dão Quanto à Divida A�va da União) DO MINISTÉRIO DA FAZENDA e Prova de
Regularidade Trabalhista, através de Cer�dão Nega�va de Débitos Trabalhistas, ob�das por intermédio do
si�o www.tst.jus.br/cer�dao, que comprove a inexistência de débito inadimplido perante a Jus�ça do
Trabalho do licitante (Lei nº 12.440, de 07 de junho de 2011), em plena validade, podendo ser aceita
além da CND, em caso de impossibilidade de sua emissão, também Cer�dão Posi�va com efeito de
Nega�va. Deverá apresentar também a comprovação de recolhimento dos encargos sociais, mês a mês,
rela�vamente à folha de empregados.

 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

 

8.1 - O Contrato terá o prazo de vigência de 24 (vinte e quatro) meses, a par�r de
02/01/2020 até 02/01/2022, e poderá, no interesse desta Secretaria, ser prorrogado por iguais e
sucessivos períodos, limitado a (60) sessenta meses, nos termos do ar�go 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93.

8.2 - O prazo para início da prestação dos serviços será de até 5 (cinco) dias corridos
contados da emissão da Ordem de Serviço, após a data da assinatura do contrato.

8.3 - Do Reajuste – A variação de preços para efeito de reajuste anual será medida pelo
Índice Nacional da Construção Civil – INCC, publicado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), por se tratar
de serviços específicos de engenharia;

8.4 - A periodicidade anual de que trata o item anterior será contada a par�r da data limite
para apresentação da proposta de preços, com fulcro no § 1º, Art. 3º da Lei nº 10.192/2001.

 

 

CLÁUSULA NONA – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

 

9.1 - Os serviços serão recebidas provisoriamente mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias da comunicação escrita da contratada. Quando do
recebimento provisório, obrigatoriamente deverá estar concluída a execução do objeto contratual.

9.2 - Os serviços serão recebidos defini�vamente pela Contratada mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias do recebimento
provisório, suficientes para a vistoria que comprove a adequação dos serviços aos termos do contrato.

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS GARANTIA DOS SERVIÇOS

 

A Contratada garante a solidez e segurança do trabalho, compreendido, também, o
material empregado.

 

 

http://www.tst.jus.br/certidao
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

 

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 DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

 

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

12.2 - A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes.

12.3  - 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.

12.4 - A contratada será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais resultantes da execução do contrato.

12.5 - No caso de inadimplência da contratada, com referência aos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem
poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive
perante o Registro de Imóveis (art. 71, caput, e art.71, § 1º);

12.6 - Os empregados da contratada não manterão nenhum vínculo emprega�cio com a
CONTRATANTE.

12.7 - A Contratada não poderá subempreitar o total das obras/serviços a ela adjudicados,
salvo quanto aos itens que, por sua especialização, requeiram o emprego de firmas ou profissionais
especialmente habilitados e, nesse caso, mediante prévia autorização da Coordenação de Obras- DOB, no
limite de 30%, cujo descumprimento ensejará a rescisão do contrato em atenção ao previsto no art. 72
c/c art. 78, VI, da Lei nº 8.666/93.

12.8 - Fica expressamente proibido o uso de mão de obra infan�l, obedecendo o disposto
na Lei Distrital nº 5.061/2013.

12.9 - A contratação prevista neste edital deve observar os critérios de sustentabilidade
ambiental estabelecidos na Lei-DF 4.770/2012.

12.10 - As empresas que prestam serviços aos órgãos da administração direta, autárquica e
fundacional e aos órgãos rela�vamente autônomos do Distrito Federal ficam obrigadas a comprovar
mensalmente, junto ao gestor responsável pelo repasse de recurso público, a regularidade no
atendimento às suas obrigações de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária rela�vas a seus
empregados,  as irregularidades encontradas em relação às obrigações fiscais, trabalhistas e
previdenciárias das empresas de que trata este ar�go devem ser sanadas no prazo máximo de trinta dias
da detecção, conforme determina a LEI-DF 5.087/2013, o não atendimento das determinações
constantes dessa Lei implica a abertura de processo administra�vo para rescisão unilateral do contrato
por parte da Administração Pública.

12.11 - Fica obrigado pela contratada a disponibilização de cursos de alfabe�zação aos
empregados e funcionários de empresas que mantêm contratos de serviços com a administração pública
direta, fundações, autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista do Distrito Federal, na
forma da Lei-DF 5.847/2012.

12.12 - Os órgãos e en�dades da Administração Pública direta, indireta, autárquica e
fundacional do Distrito Federal devem incluir, nas licitações ou nas contratações diretas, cláusula de
proibição de conteúdo:
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I– discriminatório contra a mulher;

II – que incen�ve a violência contra a mulher;

III – que exponha a mulher a constrangimento;

IV – homofóbico;

V – que represente qualquer �po de discriminação.

12.13 - Reservar o percentual de 2% (dois por cento) de vagas de trabalho nas licitações de
serviços e obras públicas distritais, a ser des�nado a pessoas em situação de rua, devendo as empresas
responsáveis pelas obras e serviços informar ao órgão do Governo que responde pela pauta da
assistência social a oferta de vagas previstas, consoante Lei nº 6.128, de 01/03/2018.

12.14 - Desde  que não se trate de subs�tuição de empresa para prestação do mesmo
serviço, terão prioridade na contratação, os trabalhadores inscritos no Cadastro Unificado das Agências
do Trabalhador no Distrito Federal (Lei nº 4.766/2012).

12.15 – Fica ins�tuída a obrigatoriedade do fornecimento de Plano de Saúde aos
funcionários das empresas prestadoras de serviços contratadas pela Administração Pública direta e
indireta, no âmbito do Distrito Federal (Lei nº 4.799/2012).

 

 

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 8.666/93, 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

 

O descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente Contrato, serão
aplicadas as penalidades estabelecidas no Decreto nº 26.851/2006, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 103 de 31 de maio de 2006, pág. 05 a 07, que regulamentou a aplicação das sanções
administra�vas previstas nas Leis Federais Lei n.º 8.666/93 e alterações introduzidas pelos Decretos nº
26.993/2006, 27.069/2006, 35.821/2014 e 36.974/2015.

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO AMIGÁVEL

 

O Contrato poderá ser rescindido, de comum acordo, devendo a rescisão ser reduzida a
termo desde que haja conveniência para a Administração, bem como ser precedida de autorização escrita
e fundamentada da autoridade competente, nos termos do art. 79, II c/c § 1º da Lei 8.666/93, desde que
não seja caso de rescisão unilateral do contrato. Ressaltando o reconhecimento dos direitos da
Administração, em caso de rescisão mo�vada pelo art. 77. Da Lei nº 8.666/93, envolvendo a possibilidade
de a Administração inves�r-se na posse de bens, alienar coisas, promover contratações para conclusão ou
aperfeiçoamento de serviços , com intuito de evitar que a rescisão acarrete obstáculos à con�nuidade da
a�vidade administra�va.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO

 

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 8.666/93,
sujeitando-se a Contratada às conseqüências determinadas pelo art. 80 desse diploma lega, 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

 

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

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO

 

A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, na Imprensa Oficial,bem como registro do
Instrumento no Órgão Público interessado na contratação, até o quinto dia ú�l do mês seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO

 

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

 

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

 

 

Pela CONTRATANTE:
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CLAUDIO NELSON ARAÚJO BRANDÃO

Subsecretário de Infraestrutura e Apoio Educacional da Secretaria

de Estado de Educação do Distrito Federal

 

 

Pela CONTRATADA:

 

 

 

AGNES ROBERTA EISAQUI ALEMAR

Diretora

 

 

TESTEMUNHAS:

1.

2. ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA CARDOSO - CPF: 078.546.876-50

Documento assinado eletronicamente por AGNES ROBERTA EISAQUI ALEMAR, RG n.º
27.129.884-4 – SSP-SP, Usuário Externo, em 30/12/2019, às 10:47, 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 CLÁUDIO NELSON ARAÚJO BRANDÃO -
Matr.0245134-4, Subsecretário(a) de Infraestrutura e Apoio Educacional, em 31/12/2019, às
08:56, 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 06/01/2020, às 09:45, 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 06/01/2020, às 10:02, 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:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 33422725 código CRC= 1C6DF1ED.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
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