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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO 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 04/2020 SETUR-DF, QUE ENTRE SI CELEBRAM O DISTRITO
FEDERAL, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO
DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL, E A EMPRESA
RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - ME, NOS
TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002.
SIGGO nº: 040615
Processo SEI-GDF nº 04009-00000126/2020-71
1.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

O DISTRITO FEDERAL, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL - SETUR, inscrita no
CNPJ nº. 33.143.334/0001-73, com sede no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, SDC, Eixo Monumental, Lote 5,
Ala Sul – 1º andar – CEP 70.070.350, Brasília/DF, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo
Sr. ADRIANO GUEDES FERREIRA, brasileiro, portador do RG nº 1.847.750 SSP/DF, e inscrito no CPF nº 862.974.651-34,
na qualidade de Subsecretário de Administração Geral, com delegação de competência prevista no art. 3º, inc. X da
Portaria nº 53, de 29 de novembro de 2019 publicado no DODF nº 239, de 17/12/2019, e de outro lado, a
empresa RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES - ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 19.897.713/0001-28, com
sede no QSD 26 LOTE 04 LOJA 01 - TAGUATINGA SUL - BRASÍLIA/DF, CEP nº 72.020-260, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada por RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO, portador da cédula de iden dade nº
1.845.762, expedida pela SSP/DF, e inscrito no CPF/MF sob o nº 716.952.061-34, na qualidade de Representante
Legal, celebram, com fulcro na Lei Federal nº 8.666 de 1993, o presente Termo Contratual mediante as cláusulas e
condições seguintes:
2.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PROCEDIMENTO

O presente Contrato obedece aos termos do Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 145/2018 - SCG (34473577), que
culminou com a edição da Ata de Registro de Preços nº 004/2019 (34473441), e da Autorização SRP Nº 0145/2020
(35941101), com fundamento na Lei nº 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Federal nº 5.450/2005, acolhido
no Distrito Federal pelo Decreto nº 25.966/2005, Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores, Lei Complementar nº
123/2006 e alterações posteriores, Lei nº 4.611/2011, Regulamentada pelo Decreto Distrital nº 35.592/2014, Lei
Distrital nº 2.340/1999, Decretos Distritais nºs: 26.851/2006 e alterações posteriores, 39.103/2018, 36.520/2015 e
37.121/2016 , bem como as demais normas per nentes aplicáveis ao objeto, observadas as condições estabelecidas
neste contrato.
3.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO

O presente Contrato tem por objeto os serviços de manutenção e conservação de máquinas e equipamentos de
Proteção e Segurança (ex ntores de incêndio) a ﬁm de atender à Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal,
consoante especiﬁca o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 145/2018-SCG (34473577), a Ata de Registro de Preços nº
0004/2019 (34473441), e da Autorização SRP Nº 0145/2020 (35941101), que passam a integrar o presente Termo,
conforme detalhamento a seguir:
ITEM

33

55

56

DESCRIÇÃO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE
PROTEÇÃO E SEGURANÇA,Descrição: Manutenção de 3º nível em ex ntores de
incêndio po PQS ABC 06 Kg com teste hidrostá co. Código do Item:
3.3.90.39.20.01.0011.000065-01
SUPORTE PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO,Tipo: "L", Caracterís cas Adicionais: Para
Instalação de Ex ntores em paredes, Material: ferro an corrosivo. Código do Item:
3.3.90.30.25.03.0026.000001-01
SUPORTE PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO,Tipo: Piso, Caracterís cas Adicionais: Ferro
cromado ou chapas e arames de aço carbono com tratamento superﬁcial contra
oxidações. Código do Item: 3.3.90.30.25.03.0026.000002-01

QTDE

VALOR
UNT.

VALOR

50

R$ 34,50

R$
1.725,00

11

R$ 2,75

R$ 30,25

19

R$ 29,50

R$
2.315,75
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CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE FORNECIMENTO

4.1 - A entrega do objeto processar-se-á de forma parcelada, conforme especiﬁcação con da no Edital
do Pregão Eletrônico SRP nº 145/2018 - SCG (34473577), facultada sua prorrogação nas hipóteses previstas no §1º,
art. 57 da Lei nº 8.666/93, devidamente jus ﬁcada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente
para celebrar o contrato.
4.2. O fornecimento poderá ser efetuado em remessas parceladas conforme especiﬁcado pela SETUR, e deverão
serem entregues na Diretoria de Logís ca localizada no Centro de Convenções Ulysses Guimarães - Endereço: Setor
de Divulgação Cultural, Lote 5, Ala Sul, 1° Andar - Eixo Monumental - CEP 70070-350.
4.3 - O Contrato será executado de forma indireta, sob o regime de empreitada global, segundo o disposto nos arts.
6º e 10º da Lei nº 8.666/93.
5.

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR

5.1 - O valor total do contrato é de R$ 2.315,75 (dois mil trezentos e quinze reais e setenta e cinco centavos), e
correrá à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária Anual, enquanto a
parcela remanescente será custeada à conta de dotações a serem alocadas no(s) orçamento(s) seguinte(s).
5.2 - Será admi do o Reajuste do valor do contrato, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo –
IPCA apurado durante o período, observada a periodicidade mínima de 12 (doze) meses, a contar da apresentação da
proposta, conforme o Decreto nº 37.121/2016.
6.

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1 - A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:
I – Unidade Orçamentária: 27.101 - Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal
II – Programa de Trabalho: 23.122.8207.8517.0123 - Manutenção de Serviços Administra vos Gerais - Plano Piloto
III – Natureza da Despesa: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
IV – Fonte de Recursos: 120 - Diretamente Arrecadados
6.2 - O empenho rela vo aos materiais é de R$ 590,75 (quinhentos e noventa reais e setenta e cinco centavos),
conforme Nota de Empenho nº 2020NE00059, emi da em 21.02.2020, sob o evento nº 400091, na modalidade 03Global.
6.3 - O empenho rela vo aos serviços é de R$ 1.725,00 (um mil setecentos e vinte e cinco reais), conforme Nota de
Empenho nº 2020NE00058, emi da em 21.02.2020, sob o evento nº 400091, na modalidade 03-Global.
7.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO

7.1 - O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e
Contabilidade do Distrito Federal, mediante a apresentação de Nota Fiscal, devidamente atestada pela Comissão
Executora, Gestor ou Fiscal do presente CONTRATO.
7.2 - A CONTRATADA não poderá apresentar Nota Fiscal com número de CNPJ diverso do qualiﬁcado no preâmbulo do
CONTRATO.
7.3 - Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo relacionados:
I – Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da CONTRATADA,
ou outra equivalente, na forma da lei;
II – Cer dão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal;
III – Cer ﬁcado de Regularidade do Fundo de Garan a por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa
Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei nº 8.036/90);
IV – Cer dão de Regularidade com a Fazenda Pública Federal, por meio da Cer dão Conjunta de Débitos rela vos aos
Tributos Federais, inclusive contribuições previdenciárias, e a Dívida A va da União, expedida pelo Ministério da
Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil (Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751/2014);
V – Cer dão de Regularidade de Débitos Trabalhistas – CNDT (em www.tst.gov.br), em cumprimento à Lei nº
12.440/2011. Visando comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a jus ça do Trabalho.
7.4 - O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, contados a par r da data de apresentação da Nota Fiscal, desde
que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação de pagamento.
7.5 - Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administração, a parcela devida será atualizada
monetariamente, desde o vencimento da obrigação até a data do efe vo pagamento de acordo com a variação “pro
rata tempore” do IPCA, nos termos do art. 3º do Decreto nº 37.121/2016.
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7.6 - As empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais ou superiores a R$
5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serão feitos exclusivamente, mediante crédito em conta corrente, em nome
do beneﬁciário junto ao Banco de Brasília S/A – BRB. Para tanto deverão apresentar o número da conta corrente e
agência onde deseja receber seus créditos, de acordo com o Decreto nº 32.767/2011, alterado pelo Decreto de nº
36.135/2014.
7.7 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que
lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de
preços ou correção monetária (quando for o caso).
7.8 - Caso haja multa por inadimplemento contratual, será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
8.

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

8.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura, podendo ser prorrogado, conforme o
art. 57, II, da Lei nº 8.666/93.
8.2. Caso o Contrato seja assinado de forma eletrônica, considerar-se-á para efeito de início da vigência, a data em
que o úl mo signatário do Termo assinar.
9.

CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA

9.1 - Por ocasião da celebração do CONTRATO será exigida da CONTRATADA, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis
após a assinatura do contrato, a critério do CONTRATANTE, comprovante de prestação de garan a, correspondente
a 5% (cinco por cento) do valor do Instrumento Contratual, equivalente a quan a de R$ 115,79 (cento e quinze reais
e setenta e nove centavos), nos termos do ar go 56 da Lei nº 8.666/93 e da IN 05/2017-MP, recepcionada pelo
Decreto Distrital nº 38.934/2018, mediante a escolha de uma das modalidades estabelecidas no §1º, do art. 56, da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
9.2 - Os ex ntores e os serviços terão a garan a mínima prevista na Lei nº 8.078/1990 - Código de Proteção e Defesa
do Consumidor, o qual se inicia a par r do recebimento deﬁni vo, sendo que prevalecerá a garan a oferecida pelo
fabricante, caso o prazo seja superior ao estabelecido pelo citado norma vo.
10.

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 - Cons tuem demais obrigações da contratante o disposto no item 18 do Termo de Referência – Anexo I
do Pregão Eletrônico SRP nº 145/2018 - SCG (34473577).
10.3 - Receber o objeto do contrato e atestar a Nota Fiscal/Fatura;
10.4 - Informar à CONTRATADA, oﬁcialmente, quaisquer falhas veriﬁcadas no cumprimento do contrato;
10.5 - Promover o acompanhamento e a ﬁscalização do fornecimento e instalação com vistas ao seu perfeito
cumprimento, sob os aspectos quan ta vo e qualita vo, anotando em registro próprio as falhas detectadas, e
comunicar à Contratada as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corre vas;
10.6 - Designar executor para o CONTRATO ao qual serão incluídas as atribuições condas nas Normas de Execuções
Orçamentárias e Financeiras vigentes do Distrito Federal;
10.7 - Efetuar o pagamento das faturas apresentadas pela CONTRATADA, conforme cronograma de desembolso, de
acordo com as Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, desde
que cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato.
10.8 - Quando da formalização das contratações decorrentes da ata de registro de preços, o órgão contratante deverá
exigir a implementação do Programa de Integridade das Empresas a serem contratadas pela Administração Pública do
Distrito Federal, nos termos do art. 15, da Lei nº 6.112/2018, alterada pela Lei nº 6.176, de 16 de julho de 2018.
11.

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 ú l do mês subsequente, comprovante de recolhimento dos encargos previdenciários, resultantes
da execução do Contrato;
II. comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, ﬁscais e comerciais; e
a. Garan r a boa qualidade dos produtos fornecidos à Administração, bem como efetuar a imediata subs tuição,
às suas expensas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após a comunicação da Administração, de qualquer
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produto entregue, que não esteja de acordo com as especiﬁcações ou em relação ao qual, posteriormente, não
obstante os testes realizados, venha a se constatar qualquer adulteração ou vício;
b. Zelar e garan r a boa qualidade dos produtos fornecidos à Administração, em consonância com os parâmetros
de qualidade ﬁxados e exigidos pelas normas técnicas per nentes, expedidas pelo poder Público;
c. Cumprir rigorosamente as normas técnicas relacionadas ao transporte dos produtos, responsabilizando-se
pela qualidade das embalagens que acondicionam o produto;
d. Responsabilizar-se pelo pagamento de taxas, fretes, seguros, transporte, embalagens e demais encargos
decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato;
e. Responder por violações a direito de uso de materiais, métodos ou processos de execução protegidos por
marcas ou patentes, arcando com indenizações, taxas e/ou comissões que forem devidas;
11.2. Cons tui obrigação da Contratada o pagamento dos salários e demais verbas decorrentes da contratação.
11.3. A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes.
11.4. 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.
11.5. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se ﬁzerem necessários, nos termos
do Art. 65, §1º, da Lei nº 8.666/1993.
11.6. Cons tuem demais obrigações da CONTRATADA, as exigências estabelecidas no item 17 do Termo de Referência
- Anexo I do Edital de Licitação Pregão Eletrônico SRP nº 145/2018 - SCG (34473577).
12.

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 8.666/93, 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, suplementares, até o limite do respec vo
valor, dispensa a celebração de aditamento.
13.

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 Edital, descontada da garan a 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.
13.2 - Caso a CONTRATADA não cumpra integralmente as obrigações assumidas, garan da a prévia defesa, estará
sujeita às sanções em conformidade com o Decreto nº 26.851/2006, e suas alterações, no que couber.
14.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO AMIGÁVEL

14.1 - O CONTRATO poderá ser rescindido amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo
da licitação, desde que haja conveniência para a Administração, nos termos do Art. 79, II, da Lei n.º 8.666/93,
mediante manifestação escrita de uma das partes, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem interrupção
do curso normal da execução do CONTRATO.
14.2 - É inexistente qualquer possibilidade de transferência ao Distrito Federal de responsabilidade por encargos
trabalhistas, ﬁscais, comerciais e/ou previdenciários porventura inadimplidos pela empresa contratada, bem como a
inexistência de formação de vínculo emprega cio entre os empregados desta e a Administração, nos termos do art.
71, § 1º da Lei nº 8.666/93. (Parecer 016/2015 PRCON/PGDF).
15.

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 no Edital, observado o disposto nos arts. 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93, sujeitando-se a Contratada às
consequências determinadas pelo art. 80 desse diploma legal, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
16.

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.
17.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO EXECUTOR

17.1 - O Distrito Federal, por meio de Ordem de Serviço, designará um Executor para o contrato, que desempenhará
as atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil.
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17.2 - A ação ou omissão, total ou parcial, da ﬁscalização da Administração não eximirá a CONTRATADA de total
responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes.
17.2.1 - Não é demais alertar que os ex ntores recolhidos deverão ser os mesmos a retornarem para a cada Unidade,
não sendo possível, em hipótese alguma, a troca de ex ntores.
17.3 - A execução dos serviços será acompanhada e ﬁscalizada por servidores especialmente designados para esse
ﬁm, nos termos do argo 67, da Lei Federal nº 8.666/93.
17.3.1 - A Comissão Executora do contrato manterá registros de todas as ocorrências relacionadas à execução do
contrato, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou irregularidades observadas.
17.3.2 - As providências que ultrapassem a competência da Comissão Executora serão determinadas pelos seus
superiores, em tempo hábil para adoção das medidas convenientes.
17.3.3 - Cabe ao Fiscal do contrato observar o efe vo cumprimento do disposto no art. 13, da Lei Distrital nº
6.112/2018.
17.4 - O recebimento provisório ou deﬁni vo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço
e/ou bem, nem a é co-proﬁssional pela perfeita execução do CONTRATO, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou
por este instrumento.
18.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PROIBIÇÃO DE CONTEÚDO DISCRIMINATÓRIO

18.1 - Nos termos da Lei Distrital nº 5.448, de 12 de janeiro de 2015, é estritamente proibido o uso ou emprego de
conteúdo discriminatório, rela vo às hipóteses previstas no art. 1º do mencionado diploma legal, podendo sua
u lização ensejar a rescisão do contrato e aplicação de multa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
18.2 - É vedado qualquer po de discriminação contra a mulher, nos termos do Decreto Distrital nº 38.365, de 26 de
julho de 2017.
19.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA PROIBIÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA INFANTIL

Nos termos da Lei nº 5.061, de 08 de março de 2013 e com fundamento no ar go 7º, inciso XXXIII e ar go 227, §3º,
inciso I, da Cons tuição Federal, é vedada a u lização de mão de obra infan l no presente contrato.
20.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO

A eﬁcácia do Contrato ﬁca condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na Imprensa
Oﬁcial, até o quinto dia ú l do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data,
após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento no órgão interessado, de acordo com o art. 60 da Lei
nº 8.666/93.
21.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO

Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas rela vas ao cumprimento do presente
contrato.
Pelo Contratante:
ADRIANO GUEDES FERREIRA
Subsecretário de Administração Geral
SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

Pela Contratada:
RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO
Representante Legal
Documento assinado eletronicamente por RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO, Usuário Externo,
em 21/02/2020, às 11:59, 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 RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO, Usuário Externo,
em 21/02/2020, às 12:14, 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 ADRIANO GUEDES FERREIRA - Matr.0275849-0,
Subsecretário(a) de Administração Geral, em 21/02/2020, às 12:17, 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.
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= 36049312 código CRC= 365785F9.
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