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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 N° 05/2020,
NOS TERMOS DO PADRÃO N°02/2002
SIGGO n°: 40638
PROCESSO N° 04009-00000086/2020-67
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
por ADRIANO GUEDES FERREIRA, brasileiro, portador do RG nº 1.847.750 SSP/DF, e 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 ONYX SOLUTION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP, CNPJ n° 19.450.011/0001-00, com sede em
SCLRN, Quadra 715, Bloco C, Loja 7, CEP: 70.770-513, Brasília/DF, doravante denominada CONTRATADA, neste
ato representado pelo Sr. HENRIQUE MACHADO BORGES, brasileiro, casado, portador da carteira de iden dade
funcional nº 23466 OAB/DF, e CPF nº 723.983.703-30, na qualidade de Sócio-Administrador.
2.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PROCEDIMENTO

2.1. O presente contrato obedece aos termos da Jus ﬁca va de Dispensa de Licitação (36090680), com fulcro nas
disposições con das no art. 24, inc. II da Lei nº 8.666/93 ex vi Parecer nº 726/2008-PROCAD/PGDF, e demais
disposições legais vigentes, da Proposta da Contratada (35834539) e do Termo de Referência SETUR/SUAG/DILOG/GEINF (35835640) que são partes integrantes deste instrumento.
3.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO

3.1. Contratação de empresa para a prestação de serviços de outsourcing, com disponibilização de impressoras
mul funcionais, monocromá cas e policromá cas, com assistência técnica no local, instalação, orientação de
u lização, fornecimento de consumíveis, exceto papel, pelo prazo de 06 (seis) meses, conforme condições,
quan dades e especiﬁcações técnicas descritas no Termo de Referência e demais anexos, para atendimento das
necessidades da Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal.
3.2. Neste modelo de contratação a empresa CONTRATADA será responsável pela disponibilização dos equipamentos
de impressão, assistência técnica no local, instalação e remanejamentos dos equipamentos, orientação de u lização,
sistema de bilhetagem e fornecimento de consumíveis, exceto papel. A remuneração se dará pelo pagamento de uma
franquia de consumo de 40%, acrescida do consumo excedente constatado.
3.3. As especiﬁcações e quan ta vos estão
SETUR/SUAG/DILOG/GEINF/NUATU (35835640).
4.

descritos

no

item

21

do

Termo

de

Referência

-

CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO

4.1. O Contrato será executado de forma indireta, sob o regime de empreitada por preço global, segundo o disposto
nos arts. 6º e 10º, da Lei nº 8.666/93.
4.2. A remuneração se dará pelo pagamento de uma franquia de consumo de 40%, acrescida do consumo excedente
constatado.
4.3. A CONTRATADA sera responsável pela disponibilização dos equipamentos de impressão, assistência técnica no
local, instalação e remanejamentos dos equipamentos, orientação de u lização, sistema de bilhetagem e
fornecimento de consumíveis, exceto papel.
4.4. Os quan ta vos es mados de páginas impressas para a SETUR encontram-se na tabela abaixo:
Tipo

Volume
Es mado
Mensal

Franquia
(40%)

Valor
Unitário
(Franquia)

Valor da
Franquia
(Mês)

Mono

18.000

7.200

0,1100

R$ 792,00

Excedente Valor Unitário
(60%)
(Excedente)
10.800

0,1000

Valor do
Excedente
(Mês)

Franquia +
Excedente
(Mês)

R$ 1.080,00

R$ 1.872,00
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1.550

620

0,7000

R$ 434,00

930

0,6700

R$ 623,10

R$ 1.057,10

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR

5.1. O valor mensal es mado do contrato será de R$ 2.929,10 (dois mil novecentos e vinte e nove reais e dez
centavos).
5.2. O valor global do contrato será de R$ 17.574,60 (dezessete mil quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta
centavos), a ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária
Anual - LOA nº 6.482, de 09 de janeiro de 2020.
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: 23.126.8207.2557.0076 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da
Informação--Distrito Federal
III – Natureza da Despesa: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
IV - Fonte de Recursos: 120 - Diretamente Arrecadados
6.2. O empenho é de R$ 17.574,60 (dezessete mil quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos), conforme
Nota de Empenho nº 2020NE00071, emi da em 28.02.2020, sob o evento 400091, na modalidade 02-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 10 (dez) dias
de sua apresentação, devidamente atestada pelo Executor do Contrato.
7.2. 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.
7.3. 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.
7.4. 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.
7.5. A Contratada fará jus ao recebimento de pagamento apenas em contraprestação à realização efe va de compra
por parte da Contratante, não sendo devida qualquer retribuição pecuniária unicamente em virtude da existência de
relação contratual.
7.6. Para contabilização e faturamento dos serviços, será u lizada a unidade de medida nominada Unidade de Serviço
de Impressão (USI), dividida nas categorias monocromá ca e policromá ca, com pesos distribuídos conforme tabela
abaixo:
7.7. Não serão contabilizadas as páginas impressas com falhas provocadas pelos equipamentos ou suprimentos da
empresa CONTRATADA: imagens cortadas, linhas com cores fracas, linhas em branco, margens incorretas, papel
curvado, densidade de impressão irregular, impressão enviesada, névoa do toner ou sombreamento de fundo,
respingos de toner, ou qualquer outra falha de impressão.
7.8. As digitalizações realizadas pela CONTRATANTE não serão contabilizadas para efeitos de remuneração.
7.9. Antes da emissão da Nota Fiscal/Fatura, a empresa CONTRATADA deverá encaminhar os relatórios a ﬁscalização
da CONTRATANTE para a mensuração da disponibilidade do serviço e validação do quan ta vo contabilizado.
7.10. O período de referência corresponde ao intervalo de tempo em dias, referente contabilização de páginas
impressas, entre a data inicial da leitura dos contadores de impressão, preferencialmente no primeiro dia do mês, e a
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data da leitura ﬁnal dos contadores, preferencialmente no úl mo dia do mês.
7.11. A franquia mensal contempla o consumo mensal de USI em todos os equipamentos disponíveis no contrato, não
havendo um quan ta vo mínimo de USI por equipamento.
7.12. A CONTRATANTE remunerará a empresa CONTRATADA com uma franquia mensal FIXA de 40% do total de USI
previsto no contrato, acrescido do consumo VARIÁVEL do excedente de até 60% do total de USI.
7.13. A CONTRATADA apresentará um valor unitário por po de USI, isto é, um valor para impressões monocromá cas
e um valor para impressões policromá cas, na franquia de impressão e outro para o excedente de USI.
8.

CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

8.1. O contrato terá vigência de 06 (se) meses, a contar da data de sua assinatura, não podendo ser prorrogado.
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 - DAS GARANTIAS

9.1. A CONTRATADA, no prazo de 10 (dez) dias corridos após a assinatura do Termo de Contrato, prestará garan a no
valor de R$ 351,49 (trezentos e cinquenta e um reais e quarenta e nove centavos), correspondente a 2% (dois por
cento) do valor do Contrato, podendo optar por qualquer das modalidades previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/1993.
9.2. A CONTRATADA poderá optar por uma das seguintes modalidades de garan a:
I - Caução em dinheiro, ou em tulos da dívida pública;
II - Seguro-garan a ou;
III - Fiança bancária.
9.3. No caso de ﬁança bancária, esta deverá ser apresentada em original e a cobertura deverá compreender até o
término na NE/Contrato.
9.4. A garan a prestada pela CONTRATADA será liberada ou res tuída após a execução da NE/Contrato, e, quando em
dinheiro atualizado monetariamente. Sem prejuízo das sanções previstas na Lei e neste Termo, e a não prestação da
garan a exigida será considerada recusa injusta ao aceite NE/Contrato.
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. Prestar aos funcionários da contratada todas as informações e esclarecimentos necessários que eventualmente
venham a ser solicitados sobre os serviços.
10.3. Aplicar as penalidades cabíveis, previstas no Projeto Básico, garan da à prévia defesa;
10.4. Solicitar por escrito, durante o período de execução do objeto, a subs tuição dos serviços que apresentarem
defeito ou não es verem de acordo com a proposta;
10.5. Enviar à contratada as Ordens de Serviço, por e-mail, assegurando-se de que a contratada recebeu o
documento;
10.6. Exercer a ﬁscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma prevista na Lei n.º
8.666/93 e suas alterações;
10.7. Nomear Comissão, Executor e suplente do Contrato, quando necessário, dos quais serão incumbidos às
atribuições condas nas normas de execução orçamentária e ﬁnanceira vigente, e Lei de Licitações nº 8.666/1993.
10.8. 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, após o
atesto e aprovação das aquisições.
10.9. Solicitar à Contratada e seus prepostos, ou obter da Administração, tempes vamente, todas as providências
necessárias ao bom andamento dos serviços.
10.10. Documentar as ocorrências havidas ﬁrmado juntamente com o preposto da Contratada;
10.11. Emi r pareceres em todos os atos rela vos à execução do contrato, em especial aplicação de sanções,
alterações e repactuações do contrato.
10.12. Permi r o livre acesso dos empregados da Contratada para execução dos serviços.
10.13. Cons tuem demais obrigações da CONTRATANTE, as exigências estabelecidas no item 14.1 do Termo de
Referência - SETUR/SUAG/DILOG/GEINF (35835640).
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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.
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. Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ ou materiais, causados por técnicos (empregados) e
acidentes causados por terceiros, bem como pelo pagamento de salários, encargos sociais e trabalhistas, tributos e
demais despesas eventuais, decorrentes da prestação dos serviços;
11.6. A Contratada declarará a inexistência de possibilidade de transferência ao Distrito Federal de responsabilidade
por encargos trabalhistas, ﬁscais, comerciais e/ou previdenciários porventura inadimplidos, bem como a inexistência
de formação de vinculo emprega cio entre os empregados da Contratada e a Administração Pública.
11.7. É expressamente proibido o uso de mão de obra infan l na prestação dos serviços objeto desta licitação, nos
termos da Lei Distrital nº 5.061 de 08 de março de 2013.
11.8. 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, §1° da Lei n° 8.666/1993;
11.9. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou
omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, ao Distrito
Federal ou a terceiros;
11.10. U lizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de
conformidade com as normas e determinações em vigor;
11.11. Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade veriﬁcada no decorrer da prestação dos serviços;
11.12. 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 do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;
11.13. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quan ta vos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes 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;
11.14. 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 5.448, de 12 de janeiro de 2015, que
proíbe conteúdo discriminatório contra a mulher;
11.15. A Contratada ﬁca obrigada a respeitar os termos es pulados na Lei Distrital nº 5.375/2014, que ins tui a
Polí ca Distrital para Integração da Pessoa com Deﬁciência, consolida as normas de proteção e dá outras
providências;
11.16. A Contratada ﬁca obrigada ao cumprimento do disposto na Lei Distrital nº 6.112/2018.
11.17. Vedar a u lização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de
cargo em comissão ou função de conﬁança no órgão Contratante, nos termos do ar go 7° do Decreto Federal n°
7.203, de 2010 c/c art. 1º do Decreto Distrital nº 39.860, de 30 de maio de 2019.
11.18. Cons tuem demais obrigações da CONTRATADA, as exigências estabelecidas no item 14.2 do Termo de
Referência - SETUR/SUAG/DILOG/GEINF (35835640).
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, repactuação, reequilíbrio econômico,
compensação ou penalização ﬁnanceira, prevista no Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias
suplementares, até o limite do seu respec vo valor, dispensa a celebração de aditamento.
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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 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 8.666/93, facultada ao Distrito Federal, em todo caso, a rescisão
unilateral.
13.2. Para aplicação das sanções administra vas a Administração Pública deverá garan r a ampla defesa.
14.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO

14.1. 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 n° 8.666/93,
sujeitando-se a Contratada às conseqüências determinadas pelo art. 80 desse diploma legal, sem prejuízo das demais
sanções cabíveis.
15.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO AMIGÁVEL

15.1. 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.
16.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA

16.1. 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.
17.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO EXECUTOR

17.1. O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Turismo, designará um Executor para o Contrato, que
desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e
Contabilidade do Distrito Federal.
18.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO

18.1. 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.
19.

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 justos e contratados, ﬁrmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na
presença das testemunhas abaixo.
Pelo Distrito Federal:
ADRIANO GUEDES FERREIRA
Subsecretário de Administração Geral
SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

Pela Contratada:

HENRIQUE MACHADO BORGES
Sócio-Administrador
ONYX SOLUTION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP
Documento assinado eletronicamente por ADRIANO GUEDES FERREIRA - Matr.0275849-0,
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Subsecretário(a) de Administração Geral, em 02/03/2020, às 12:12, 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 Henrique Machado Borges, Usuário Externo, em
02/03/2020, às 16:42, 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= 36310927 código CRC= 421C0965.
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