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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 03/2021, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002.

SIGGO Nº 044080

Processo 04009-00000053/2021-06

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

1.1 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 por 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 do outro lado a empresa CONSTRUTORA SILVA NEIVA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 15.540.384/0001-02,
sediada na ADE Conjunto 27 lote 13 sala 101. ÁGUAS CLARAS/DF, CEP nº 71991-140, por intermédio de seu representante legal Sr. FULVIO NEIVA
SILVA, representante legal, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 897.425.406-91, e em observância às disposições da 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, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Distrital n.º
2.340/1999, Decretos Distritais: 26.851/2006, 36.520/2015 e 37.121/2016, bem como as demais normas per�nentes aplicáveis ao objeto, e suas alterações,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato decorrente de Adesão aos itens 01, 02 e 03 da Ata de Registro de Preços nº 525/2020-SME, advinda do Pregão
Eletrônico nº 135/2020, gerenciada pela Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza - CLFOR mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO PROCEDIMENTO

2.1 O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Licitação para Registro de Preços (55620312), Pregão Eletrônico nº 135/2020 - Central de Licitações da
Prefeitura de Fortaleza (50203133), da Ata de Registro de Preços nº 525/2020-SME, das Propostas Comerciais (60257803, 62767879 e 65960075), do Termo de
Referência (62147827), as quais fazem parte integrante desse contrato.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO

3.1 O Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção predial, com fornecimento de peças,
equipamentos, materiais e mão de obra, sob demanda, na forma estabelecida nas planilhas não desoneradas do catálogo de composições e insumos diversos
descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil - SINAPI, referente à unidade da federação do Distrito Federal (Brasília/DF),
conforme condições e especificações constantes neste Termo de Referência e seus Anexos (62147827).

3.2. Os serviços serão prestados nos seguintes locais com as seguintes metragens:

Nº Locais Endereços M²
1 Torre de TV de Brasília (subsolo e áreas técnicas) Brasília, DF, CEP: 70297-400 2438
2 Centro de Atendimento ao Turista – CAT AEROPORTO Lago Sul, Brasília-DF, 71608-900 30,1

3 Centro de Atendimento ao Turista – CAT SUL SHS Q. 1 - Asa Sul, Brasília - DF,
70279-400 75

4 Centro de Atendimento ao Turista - CAT NORTE SHN Q. 1 - Asa Norte, Brasília - DF,
70740-610 75

5 Centro de Atendimento ao Turista – CAT CASA DE
CHÁ

Praça dos Três Poderes - Brasília, DF,
70802-140 485

6 Centro de Atendimento ao Turista - CAT Terminal
Rodoviário Interestatual do DF SPO - Brasília, DF, 70297-400 14,82

7 Centro de Atendimento ao Turista - 308 SUL Sqs 308 - Entrada da quadra
residencial, Brasília - DF, 70355-000 118,2

8 Centro de Atendimento ao Turista – CAT TORRE
DIGITAL Lago Norte, Brasília - DF, 70000-000 140,31

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO

4.1. O Contrato será executado de forma indireta, sob o regime de empreitada, por preço unitário, 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$ 1.357.235,40 (um milhão, trezentos e cinquenta e sete mil duzentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos), de acordo
com o demonstrado na planilha abaixo e em conformidade com as condições, quan�dades e exigências estabelecidas neste instrumento e no seu conseqüente
Termo de Referência (62147827), o qual é parte integrante do presente contrato.

 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR ESTIMADO
MENSAL

VALOR AN
ESTIMAD

(A)

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção predial para
a Secretaria de Estado de Turismo - SETUR, com fornecimento de peças, equipamentos,

materiais e mão de obra, sob demanda, na forma estabelecida nas planilhas não desoneradas do
catálogo de composições e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de

1 SERVIÇO R$ 125.000,00 R$ 1.500.00



20/07/2021 SEI/GDF - 66145479 - Contrato de Prestação de Serviço

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=75386078&infra_siste… 2/8

Custos e índices da Construção Civil - SINAPI, referente a unidade da federação do Distrito
Federal (Brasília/DF).

 

5.2. De acordo com Despacho SETUR/SUIT (62258061), para a composição do custo es�mado fora levado em consideração a metragem dos imóveis totalizando
uma quan�dade total de 3.376,43 m², conforme disposto na tabela abaixo:

 

Item ARP – 525/2020 Imóvel Área M² Total

1 Torre de TV de Brasília (subsolo e áreas técnicas) 2438 R$ 500.000,00

2. Torre de TV de Brasília (subsolo e áreas técnicas) 2438 R$ 357.235,40

3.

1. Centro de Atendimento ao Turista – CAT AEROPORTO

2.  Centro de Atendimento ao Turista – CAT SUL

3. Centro de Atendimento ao Turista - CAT NORTE

4. Centro de Atendimento ao Turista – CAT CASA DE CHÁ

5. Centro de Atendimento ao Turista - CAT Terminal Rodoviário Interestadual do
DF

6. Centro de Atendimento ao Turista - 308 SUL

7. Centro de Atendimento ao Turista – CAT TORRE DIGITAL.

938,43 R$ 500.000,00

 

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: 23.451.8207.3903.0072 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS - PLANO PILOTO.

III – Natureza da Despesa: 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

IV – Fonte de Recursos: 100 - Ordinário não vinculado

6.2. O empenho inicial é de R$ 807.700,00 (oitocentos e sete mil e setecentos reais), conforme Nota de Empenho nº 2021NE00184, emi�da em 19/07/2021, sob
o evento nº 400091, na modalidade es�ma�vo.

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, em parcela(s),
mediante a apresentação de Nota Fiscal, liquidada até 30 (trinta) dias de sua apresentação, devidamente atestada pelo Executor do Contrato.

7.2. Nas planilhas de pagamento, após a discriminação dos serviços com preços da Tabela SINAPI, será aplicado o desconto ofertado na proposta comercial e
acrescida a taxa de BDI.

7.3.  Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo relacionados:

I - Cer�dão de regularidade de débitos Rela�vos às Contribuições Previdenciárias (Cer�dão Nega�va de Débito - CND ou Cer�dão Posi�va com Efeito de
Nega�va);

II - Cer�ficado de Regularidade do Fundo de Garan�a por Tempo de Serviço - FGTS, fornecido pela CEF - Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei
n.º 8.036/90);

III - Cer�dão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal;

IV - Cer�dão Nega�va de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Cer�dão Posi�va com Efeitos de Nega�va emi�do pelo Tribunal Superior do Trabalho
(em www.tst.jus.br), em cumprimento à Lei nº 12.440/2011, visando à comprovação da inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus�ça do Trabalho.

7.4. A CONTRATADA deverá emi�r notas fiscais/faturas diferenciadas para materiais e serviços, detalhando os serviços executados e os materiais u�lizados para a
execução dos serviços.

7.4.1. Na nota fiscal dos materiais e do serviço, deverá constar a quan�dade e a especificação de cada item, o valor do desconto em percentual e o valor total de
u�lização com o desconto aplicado.

7.4.2. 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.

7.4.3. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

7.4.4. A nota fiscal detalhada é considerada como requisito para aposição do Atesto no documento pelo fiscal do Contrato.

7.5. Nos termos da Instrução Norma�va SLTI/MPOG n° 05, de 2017, recepcionada no Distrito Federal pela Decreto nº 38.934/2018, será efetuada a retenção ou
glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

7.5.1. Não produziu os resultados acordados;

7.5.2. Deixou de executar as a�vidades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

7.5.3. Deixou de u�lizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou u�lizou-os com qualidade ou quan�dade inferior à demandada.

7.6. A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a operações duplicadas, irregulares, multas ou indenizaçõ235,40es devidas
pela Contratada ou que apresentem inconsistências nos relatórios apresentados, que inviabilizem a pronta iden�ficação da procedência da transação, nos
termos do contrato, independentemente das demais cominações legais.

http://www.tst.jus.br/


20/07/2021 SEI/GDF - 66145479 - Contrato de Prestação de Serviço

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=75386078&infra_siste… 3/8

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.

7.8. O pagamento de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para empresa com sede ou domicílio no Distrito Federal será feito
exclusivamente, mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário junto ao Banco de Brasília S/A – BRB, conforme Decreto nº 32.767/2011.

8. CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

8.1. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, por interesse das partes, e por meio de Termo Adi�vo, para os subsequentes
exercícios financeiros, observado o limite estabelecido no inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666 de 1993, após a verificação da real necessidade e com vantagens
para a CONTRATANTE na con�nuidade deste contrato.

9. CLÁUSULA NONA – DAS GARANTIAS

9.1. A Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal – SETUR exigirá da CONTRATADA, no ato da assinatura do contrato, prestação de garan�a pela
execução das obrigações assumidas e estabelecidas neste instrumento e no seu Termo de Referência (62147827).

9.2.  Para assegurar o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas, inclusive indenização e multas eventuais aplicadas, a CONTRATADA
apresentará garan�a em 10 (dez) dias corridos após a assinatura  do  Contrato  em  favor  da  CONTRATANTE,  mediante a modalidade  a escolhida pela
CONTRATADA o valor R$ 67.861,77 (sessenta e sete mil oitocentos e sessenta um reais e setenta e sete centavos) correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
total anual do Contrato.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

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.

10.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela contratada, de acordo com as cláusulas contratuais, o Termo de Referência e os termos de
sua proposta; 

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas
detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis; 

10.3. No�ficar a contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços,
fixando prazo para a sua correção, cer�ficando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 

10.4. Pagar à contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma �sico-financeiro; 

10.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da contratada, em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP nº
5/2017; 

10.6. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato; 

10.7. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta,
para fins de aceitação e recebimento defini�vo; 

10.8. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, especificações técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de
inspeções técnicas após o recebimento do serviço e no�ficações expedidas. 

10.9. Exigir da contratada que providencie a reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garan�a do serviço, tendo em vista o direito assegurado à
contratante no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e no art. 12 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

10.10. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente
Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

10.11. A Administração coordenará as a�vidades de manutenção predial licitadas, que além da observância da Lei n.° 8.666/1993, deverá: 

10.11.1. indicar um gestor e, um fiscal;

10.12. prestar aos funcionários da contratada as informações e esclarecimentos de que disponha e que eventualmente venham a ser solicitados e indicar as
áreas e a localização dos serviços a serem executados; 

10.13. manifestar-se formalmente em todos os atos rela�vos à execução dos serviços, em especial, aplicação de sanções, alterações execução dos serviços;

10.14. apurar denúncias e ou irregularidades relacionadas à execução dos serviços licitados;

10.15. aplicar as sanções administra�vas,quando se fizerem necessárias;

10.16. permi�r o acesso dos trabalhadores da contratada aos locais onde serão executados os serviços;

10.17. analisar e atestar os documentos apresentados pela contratada, quando da cobrança pelos serviços prestados, em até 5 (cinco) dias úteis. 

10.17.1. Caso haja incorreção nos documentos recebidos, os mesmos serão devolvidos à contratada para as devidas correções. A nova contagem de prazo para
análise, o atesto e o pagamento recomeçarão quando da reapresentação dos documentos devidamente corrigidos;

10.18. efetuar os pagamentos devidos, na forma do disposto neste instrumento;

10.19. analisar e aprovar, se for o caso, a terceirização de micro e pequenas empresas para a execução parcial, nunca integral, do objeto desta licitação, quando
solicitada pela contratada, observando o disposto na Lei Complementar n° 123/2006. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

Das obrigações gerais;

11.1. Executar os serviços conforme especificações deste instrumento e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento
das cláusulas contratuais, além de fornecer e u�lizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quan�dade mínimas
especificadas neste instrumento, no Termo de Referência e em sua proposta; 

11.1.1. Reparar, corrigir, remover ou subs�tuir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

11.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os ar�gos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei
nº 8.078, de 1990), ficando a contratante autorizada a descontar da garan�a prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos; 

11.3. U�lizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em
vigor; 

11.3.1. Manter os empregados nos horários definidos e informados pela contratante; 

11.4. Apresentar os empregados devidamente iden�ficados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual – EPI; 

11.5. Apresentar à contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço; 



20/07/2021 SEI/GDF - 66145479 - Contrato de Prestação de Serviço

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=75386078&infra_siste… 4/8

11.6. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução dos serviços, bem como assumir todos os ônus
decorrentes do possível chamamento pela Contratante em juízo, como li�sconsorte, em ação trabalhista ou de reparação civil em decorrência da execução dos
serviços, ficando a Contratante desde já autorizada a glosar das faturas as importâncias es�madas com o processo.

11.6.1. Apresentar, quando solicitado pela Administração, atestado de antecedentes criminais e distribuição cível de toda a mão de obra oferecida para atuar nas
instalações do órgão; 

11.6.1.1. O atestado de antecedentes criminais somente poderá ser solicitado, quando for imprescindível à segurança das pessoas, bens, informações ou
instalações, de forma mo�vada. 

11.7. Atender às solicitações da contratante quanto à subs�tuição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que
ficar constatado descumprimento das obrigações rela�vas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência; 

11.8. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da contratante; 

11.9. Instruir seus empregados a respeito das a�vidades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem a�vidades não abrangidas pelo contrato,
devendo a contratada relatar à contratante toda e qualquer ocorrência neste sen�do, a fim de evitar desvio de função; 

11.10. Relatar à contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços; 

11.11. Não permi�r a u�lização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem
permi�r a u�lização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

11.12. Manter durante toda a vigência do contrato, em compa�bilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação; 

11.13. Guardar sigilo sobre todas as informações ob�das em decorrência do cumprimento do contrato; 

11.14. Realizar a indicação de preposto; 

11.15. Manter preposto aceito pela contratante nos horários e locais de prestação de serviço para representá-la na execução do contrato com capacidade para
tomar decisões compa�veis com os compromissos assumidos; 

11.15.1. O preposto deverá ser sócio ou ter vinculo emprega�cio com a contratada. 

11.15.2. Disponibilizar e-mail, números de telefones, móvel e fixo, que possibilitem contato imediato com o preposto de forma permanente, todos os dias da
semana, feriados e fins de semana, para os atendimentos e eventuais atendimentos de emergência.

11.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da contratante;

11.17. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da contratante; 

11.18. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e ro�nas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quan�dade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

11.19. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços; 

11.20. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela contratante ou por seus prepostos, garan�ndo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos rela�vos à execução do empreendimento;

11.21. Paralisar, por determinação da contratante, qualquer a�vidade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
segurança de pessoas ou bens de terceiros; 

11.22. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respec�vos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas
as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação; 

11.23. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do
contrato;

11.24. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades
per�nentes, nos termos das normas per�nentes (Leis n os 6.496/77 e 12.378/2010);

11.25. Obter junto ao Município, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;

11.26. Ceder os direitos patrimoniais rela�vos ao projeto ou serviço técnico especializado, para que a Administração possa u�lizá-lo de acordo com o previsto
neste instrumento e seus anexos, conforme ar�go 111 da Lei n° 8.666, de 1993; 

11.27. Promover a organização técnica e administra�va dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificações que integram este instrumento, no prazo determinado. 

11.28. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação per�nente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre
limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 

11.29. Submeter previamente, por escrito, à contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos execu�vos que fujam às especificações
estabelecidas. 

11.30. Elaborar, o Diário de Serviços, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais
como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das a�vidades em relação ao cronograma previsto.  

11.31. U�lizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do ar�go 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio
de Plano de Manejo Florestal Sustentável – PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA;
(b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA; (c) florestas plantadas;
e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente.
11.32. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais u�lizados em cada etapa da execução contratual, nos termos do ar�go 4°, inciso
IX, da Instrução Norma�va SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, por ocasião da respec�va medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme
o caso: 

11.32.1. Cópias auten�cadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais; 

11.32.2. Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de
A�vidades Potencialmente Poluidoras ou U�lizadoras de Recursos Ambientais – CTF, man�do pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados
dos respec�vos Cer�ficados de Regularidade válidos, conforme ar�go 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrução Norma�va IBAMA n° 31, de 03/12/2009,
e legislação correlata; 

11.32.3. Documento de Origem Florestal – DOF, ins�tuído pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Norma�va IBAMA
n° 112, de 21/08/2006, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem na�va cujo transporte e armazenamento exijam a emissão de tal
licença obrigatória.

11.32.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais u�lizados na execução contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, a
contratada deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território
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estadual. 

11.33. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as
alterações da Resolução n. 448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, conforme Ar�go 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Norma�va SLTI/MPOG n°
1, de 19/01/2010, nos seguintes termos: 

11.33.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme
o caso; 

11.33.2. Nos termos dos ar�gos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a contratada deverá providenciar a des�nação ambientalmente
adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos: 

11.33.2.1. resíduos Classe A (reu�lizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reu�lizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a
aterros de resíduos classe A de reservação de material para usos futuros; 

11.33.2.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras des�nações): deverão ser reu�lizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário,
sendo dispostos de modo a permi�r a sua u�lização ou reciclagem futura; 

11.33.2.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua
reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e des�nados em conformidade com as normas técnicas específicas; 

11.33.2.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, transportados, reu�lizados e des�nados em
conformidade com as normas técnicas específicas. 

11.33.3. Em nenhuma hipótese a contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”,
encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas; 

11.33.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, a contratada comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão
acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns.
15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004. 

11.34. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 

11.34.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugi�va,
u�lizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admi�dos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislação correlata, de acordo com o poluente e o �po de fonte; 

11.34.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 –
Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, ou aqueles estabelecidos na
NBR-10.152 – Níveis de Ruído para conforto acús�co, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de
08/03/90, e legislação correlata; 

11.34.3. Nos termos do Ar�go 4°, § 3°, da Instrução Norma�va SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverão ser u�lizados, na execução contratual, agregados
reciclados, sempre que exis�r a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha
de formação de preços os custos correspondentes; 

11.35. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos
resultantes de caso fortuito ou de força maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da contratante,
de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra. 

11.36. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas
necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo de
Referência e demais documentos anexos; 

11.37. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a empresa contratada cujos empregados
vinculados ao serviço sejam regidos pela CLT deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato os seguintes documentos: 1) prova
de regularidade rela�va à Seguridade Social; 2) cer�dão conjunta rela�va aos tributos federais e à Dívida A�va da União; 3) cer�dões que comprovem a
regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado; 4) Cer�dão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Cer�dão
Nega�va de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

11.38. Providenciar, conforme o caso, as ligações defini�vas das u�lidades previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como
atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e
a�vidades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação, etc.);

11.39. Caso necessário, após a assinatura do contrato, a contratada poderá ser convocada a par�cipar de reunião inicial, devidamente registrada em Ata, para
dar início à execução do serviço, com o esclarecimento das obrigações contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsáveis pela elaboração do termo
de referência, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administra�vo do contrato, os técnicos da área requisitante, o preposto da empresa e os
gerentes das áreas que executarão os serviços contratados. 

11.40. Serão de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equívocos no dimensionamento da proposta. 

11.41. Todos os serviços a serem executados pela contratada, objetos deste instrumento, devem seguir a Instrução Norma�va nº 01/2010 do MPOG que versa
sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na execução de serviços e obras considerando inclusive os processos de descartes de produtos.

11.42. Não ceder ou transferir os serviços descritos no Termo de Referência.

11.43. A Contratada declara que atende os todos requisitos previstos no edital (55620312) e no Termo de Referência (62147827) objeto da presente adesão e
que não incorre nas vedações previstas no art. 8º do Decreto nº 32.751/2011 que dispões sobre a impossibilidade da par�cipação 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 agente público com cargo em comissão ou função de confiança que esteja lotado no órgão ou en�dade responsável pelo
procedimento, ou cuja posição no órgão ou en�dade da Administração Distrital seja hierarquicamente superior ao chefe da unidade responsável pela realização
do certame.

11.44. Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das a�vidades objeto do contrato a ser firmado, sem prévia autorização da
Contratante.

11.45. Manter durante todo o período da prestação dos serviços as condições de habilitação e qualificação que forem exigidos na licitação.

11.46. A contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no montante de até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicialmente contratado, nos termos do art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/1993.

11.47. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quan�ta�vos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis de
fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja sa�sfatório para o atendimento ao objeto da
licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993.



20/07/2021 SEI/GDF - 66145479 - Contrato de Prestação de Serviço

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=75386078&infra_siste… 6/8

11.48. A Contratada fica obrigada a respeitar os termos es�pulados no Decreto nº 38.365, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 143, de 27 de julho
de 2017, que regulamenta a Lei nº 5.449, de 12 de janeiro de 2015, o qual proíbe conteúdo discriminatório contra a mulher.

11.49. A Contratada fica obrigada ao cumprimento do disposto na Lei Distrital 6.112/2018.

Das obrigações técnicas:

11.50. É de responsabilidade da Contratada a gestão de mão de obra necessária para a realização dos serviços, objeto deste Termo de Referência.

11.51. Implementar de forma adequada a planificação, execução e supervisão permanente dos serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz,
realizando os serviços de forma me�culosa e constante, mantendo sempre em perfeita ordem todas as dependências da Contratante.

11.52. Designar para a realização dos serviços, empregados devidamente habilitados conforme exigido neste documento, reservando-se ao executor do contrato
o direito de impugnar a qualquer momento aqueles que, a seu juízo, não preencham os requisitos exigíveis para o desempenho dos serviços per�nentes.

11.53. Subs�tuir imediatamente por determinação do executor do contrato qualquer empregado cuja conduta ou desempenho insa�sfatório comprometa o
bom andamento dos serviços.

11.54. Agir e operar com organização completa no gerenciamento, coordenação, administração e execução das a�vidades, fornecendo a mão de obra,
ferramentas, materiais, utensílios e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços nos prazos estabelecidos, u�lizando-se de empregados
treinados, preparados e de bom nível educacional, moral e mental.

11.55. É de obrigação da Contratada disponibilizar todas as máquinas, ferramentas e equipamentos, tais como: andaimes, escoras, tela de proteção, bandejas de
proteção, etc., necessários á perfeita execução dos serviços.

11.56. É de obrigação da Contratada disponibilizar os materiais de proteção e segurança individual e cole�vo, tais como: capacetes, botas, cintos de segurança,
óculos, luvas, uniformes e demais itens de segurança e proteção exigidos por leis ou normas específicas.

11.57. Cumprir rigorosamente o Código Civil, todas as Normas Técnicas da ABNT relacionadas à execução deste objeto, as normas de medicina e segurança do
trabalho e demais normas e regulamentos per�nentes.

11.58. Responsabilizar-se tecnicamente pelas sugestões de reparos apresentadas e pelos serviços executados.

11.59. Manter permanentemente entendimento com a Contratante observando evitar interrupções ou paralisações nos serviços onde es�verem sendo
realizados.

11.60. U�lizar na execução dos serviços pessoal especializado e devidamente uniformizado, iden�ficado e credenciado.

11.61. Fornecer todo equipamento de proteção individual (EPI) de acordo com as Normas Técnicas.

11.62. Dar ciência imediatamente e por escrito de qualquer anormalidade que verificar na execução dos serviços.

11.63. Atentar-se aos preços unitários da tabela SINAPI NÃO DESONERADA em todos os insumos/serviços necessários aos serviços eventuais de correção,
aplicando o desconto ofertado na licitação.

11.64. Refazer às suas custas os serviços reprovados pelo executor do contrato, quer seja pela baixa qualidade dos materiais aplicados, quanto pela imperícia,
imprudência e/ou incompetência de seus empregados, arcando com os custos de todos os materiais necessários.

11.65. Exigir de seus empregados que mantenham limpos os lugares onde es�verem trabalhando, livres e desobstruídos, visando minimizar o impacto dos
serviços nos ambientes.  Após a conclusão dos serviços efetuar limpeza completa do local, antes de comunicar ao demandante o encerramento dos trabalhos e
antes da vistoria e aceite pelo executor do contrato.

11.66. Aceitar todas as orientações do executor do contrato, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, os esclarecimentos solicitados e o imediato
atendimento das reclamações formuladas.

11.67. Providenciar no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) os reparos ou indenizações de avarias em equipamentos, instalações e bens, causadas por
seus empregados na execução dos serviços por imperícia, imprudência ou vandalismo, inclusive a servidores e terceiros, sem ônus adicional a Contratante.

11.68. Manter os empregados sujeitos às normas disciplinares da Contratante, porém sem qualquer vínculo emprega�cio, cabendo a empresa Contratada todos
os encargos e obrigações previstas na legislação social e trabalhista em vigor.

11.69. Adotar todas as providências e assumir todas as obrigações estabelecidas na legislação específica de acidente de trabalho, quando, em decorrência da
espécie forem ví�mas os seus técnicos e empregados, no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que verificados em dependências da
Contratante.

11.70. Iden�ficar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade de forma a não serem confundidos com similares de propriedade da
Contratante ou de outra empresa prestadora de serviços.

11.71. Manter sede, filial ou escritório em Brasília/DF com capacidade operacional para receber e solucionar qualquer demanda da Contratante.

11.72. A empresa contratada deverá comprovar no prazo de 60 (sessenta) dias corridos após a assinatura do contrato o cumprimento desta obrigação.

11.73. Não permi�r a u�lização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem
permi�r a u�lização de trabalho de menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

11.74. Quando da assinatura do contrato, a empresa deverá apresentar:

11.74.1. Prova de inscrição ou Registro dos seus responsáveis técnicos junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho Regional
de Arquitetura e Urbanismo – CAU competente da região a que es�ver vinculada, na categoria Engenharia/Arquitetura.

11.74.2. A comprovação do vínculo do Responsável Técnico deverá ser feita por meio de cópias das Carteiras de Trabalho ou fichas de Registro de Empregado
que comprove a condição de que pertence ao quadro da Contratada, ou contrato social que demonstre a condição de sócio do profissional, ou ainda por meio
de contrato de prestação de serviços, sem vínculo trabalhista e regido pela legislação civil comum.

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, bem como respeitadas as condições constantes do Termo de Referencia (49405969).

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.

12.3. 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 tabela do mês vigente constante na proposta, conforme o Decreto nº
37.121/2016.

13. DA AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

13.1. Nos termos da Instrução Norma�va nº 05/2017 da SLTI/MPOG, recepcionada pelo Decreto n° 38.934, de 15 de março de 2008, e visando garan�r a
qualidade do serviço prestados, será aplicada a pretensa contratação avaliação de qualidade dos serviços, conforme tabelas abaixo:
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TABELA 1 – Percentual de Aplicação sobre cada ocorrência de infração

GRAU CORRESPONDÊNCIA

1 0,2% por dia sobre o valor da Ordem de Serviço.

2 0,4% por dia sobre o valor da Ordem de Serviço.

3 0,8% por dia sobre o valor da Ordem de Serviço.

4 1,6% por dia sobre o valor da Ordem de Serviço.

5 3,2% por dia sobre o valor da Ordem de Serviço.

6 4,0% por dia sobre o valor da Ordem de Serviço.

 

TABELA 2

INFRAÇÃO   

ITEM DESCRIÇÃO GRAU

1 Serviços executados por funcionários não capacitados. 3

2 Equipe sem ferramentas adequadas e sem portar EPI. 2

3 Atrasos e execução de serviços sem a devida jus�fica�va. 1

4 Deixar de cumprir as Ordens de Serviços emi�das sem jus�fica�va. 3

5 Deixar de atender as orientações e determinações da CONTRATANTE. 2

6 Deixar de observar as Normas Técnicas necessárias para a execução dos serviços. 2

7 Deixar de observar as Normas de Segurança necessárias para a execução dos serviços. 1

8 Deixar de atender e tratar com o devido respeito aos servidores de cada Unidade atendida. 1

 

13.2. Os valores apurados em decorrência de descumprimento dos itens indicados na Avaliação de Qualidade dos Serviços serão objeto de glosa na fatura da
empresa.

13.3. As infrações descritas acima são meramente exemplifica�vas. Situações diversas serão definidas pelos respec�vos ordenadores de despesas.

13.4. Havendo reincidência de qualquer das infrações o percentual da penalidade será considerado em dobro.

14. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES

14.1. 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, bem como a aplicação das penalidades na forma discriminada no item 34 do Termo de Referência (62147827).

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DISSOLUÇÃO

15.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80
da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital. 

15.1.1. 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.

15.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente mo�vados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

15.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administra�va prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO AMIGÁVEL

16.1. O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente, em 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, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8666/93.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA

17.1. 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.

18. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO EXECUTOR

18.1. O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Turismo/SETUR designará um Executor para o Contrato, que desempenhará as atribuições previstas
nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil.

18.2. O representante da contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato. 

18.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste instrumento.

18.4. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser u�lizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da
contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência, informando as respec�vas quan�dades e
especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

18.5. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços, devendo intervir para requerer à
contratada a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas. 

18.6. O fiscal técnico deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas
contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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18.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e
trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administra�vas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão
contratual, conforme disposto nos Ar�gos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.

18.8. A fiscalização técnica da execução dos serviços observará, no que couber, o Anexo VIII-A, IN SEGES/MP nº 05/2017 e também abrange as seguintes ro�nas:

18.8.1. Os resultados alcançados em relação ao objeto contratado, com a verificação dos prazos de execução e da qualidade demandada; 

18.8.2. Os recursos humanos empregados, em função da quan�dade e da formação profissional exigidas; 

18.8.3. A qualidade e quan�dade dos recursos materiais, equipamentos e utensílios u�lizados; 

18.8.4. A adequação dos serviços prestados à ro�na de execução estabelecida; 

18.8.5. O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; 

18.8.6. A sa�sfação da Administração usuária. 

18.8.7. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produ�vidade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço,
deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produ�vidade efe�vamente realizada, respeitando-se os limites de
alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do Ar�go 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

18.9. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,
ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não
implica em corresponsabilidade da contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o Art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

18.10. O acompanhamento e a fiscalização da execução dos serviços de manutenção predial, que consiste na verificação da conformidade da prestação dos
serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento dos serviços, será exercido por fiscal, designado pela
Administração. 

18.11. O fiscal deverá fiscalizar toda a execução do serviço, o qual poderá impugnar, fundamentando e formalizando, quaisquer erros ou omissões que considere
em desacordo com as obrigações da contratada, comunicando-se ao respec�vo gestor.

19. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO

19.1. A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento, na Imprensa Oficial, até o quinto dia ú�l do mês subsequente de sua
assinatura, após o que deverá ser providenciado o registro pela Controladoria-Geral do Distrito Federal, de acordo com o art. 60 da Lei nº 8.666/93.

20. CLÁUSULA DÉCIMA NONA  – DO CUMPRIMENTO AOS DECRETOS  34.031/2012 E 5.448/2015

20.1. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, pelo telefone 0800-6449060 (Decreto nº 34.031,
de 12 de dezembro de 2012). (Parecer nº 330/2014-PROCAD/PGDF). 

20.2. 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. 

21. CLÁUSULA VIGÉSIMA  – DO FORO

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