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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEFENSORIA PÚBLICA 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 016/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL – DPDF E A EMPRESA D´COLAR GRÁFICA E
ETIQUETAS LTDA-ME
PROCESSO Nº 00401-00016469/2019-75

Cláusula Primeira - Das Partes
A DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL – DPDF, com sede no SIA/SUL Trecho 17, Rua 07, Lote 45 – SIA, Brasília-DF, CEP 71.200-219, inscrita
no CNPJ/MF nº 12.219.624/0001-83, doravante denominada CONTRATANTE, representada pelo Defensor Público-Geral - Subs tuto, Sr. JOÃO
CARNEIRO AIRES, portador da Carteira de Iden dade nº 3.813.298 SSP/GO e CPF nº 698.536.571-04, com delegação de competência prevista nas
Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal e a empresa D´COLAR GRÁFICA E ETIQUETAS LTDA-ME, doravante
denominada CONTRATADA, com sede em CND 04 LOTE 09 LOJA 03 - SUBSOLO, inscrita no CNPJ nº 16.640.717/0001-38, representada por LUANA
MAGALHÃES DE ALMEIDA, portadora da Carteira de Iden dade nº 2.095.700 expedida pela SSP/DF, inscrito no CPF sob o nº 011.815.341-27, na
qualidade de representante legal.
Cláusula Segunda - Do Procedimento
O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 06/2019-DPDF (24145416), Ata de Registro de Preços nº 02/2019-DPDF
(25251132), Proposta do fornecedor (24866446), da Lei nº 8.666/1993 e da Lei 10.520/2002.
Cláusula Terceira - Do Objeto
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráﬁcos, com garan a de qualidade – a serem executados por demanda – incluindo
todo material e mão de obra necessários para executar a criação, impressão e acabamento de materiais gráﬁcos (adesivos, banners e outros produtos)
conforme especiﬁcações, quan ta vos e condições estabelecidas no Termo de Referência, e consoante especiﬁca o Edital de Pregão Eletrônico nº
06/2019-DPDF (24145416), Ata de Registro de Preços nº 02/2019-DPDF (25251132) e Proposta do fornecedor (24866446), que passam a integrar o
presente Termo.

ITEM

UNIDADE
DE
MEDIDA

ESPECIFICAÇÃO

QUANTIDADE

01

Unidade

BANNER - Vinil/ Lona; Formato: 80x120cm; Impressão: 4/0 Cores;
Acabamento: Gualhardete/ Ilhós/ Standart/Tubete com cordão.

02

Unidade

Metro
quadrado
(m2)

03

MÍNIMA

PREÇO
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
(R$)

50

01

26,30

1.315,00

FAIXA EM LONA ADESIVA – faixa em lona adesiva; Formato: 1,80x 1,20cm;
Impressão: 4/0 Cores; Acabamento: lona com adesivo.

50

01

30,35

1.517,50

ADESIVO em Vinil – Fundo branco (brilho ou Fosco) – Preço ﬁxado por m²,
o valor poderá ser fracionado proporcionalmente ao preço do m².
Impressão: policromia – cor 4/0 – recortado, tamanho variável de acordo
com cada trabalho em m² e aplicação ﬁnal obrigatória para conjunto de
trabalho acima de 2 m² - Modelos diversos e instalações individuais
consultados junto ao órgão solicitante – Arte será enviada pela DPDF e a
empresa deverá assegurar o corte conforme tamanhos solicitados e de
acordo com a necessidade ins tucional.

75m2

5m2

24,50

1.837,50

VALOR TOTAL

TIRAGEM

R$ 4.670,00

Cláusula Quarta - Da Forma e Regime de Execução
O Contrato será executado de forma indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário, segundo o disposto nos arts. 6° e 10° da Lei nº 8.666/93.
Cláusula Quinta - Do Valor
O valor total do Contrato é de R$ 4.670,00 (quatro mil seiscentos e setenta reais), devendo ser atendida à conta de dotações orçamentárias
consignadas no orçamento corrente - Lei Orçamentária Anual nº 6.254, de 09 de janeiro de 2019, enquanto a parcela remanescente será custeada à
conta de dotações a serem alocadas no(s) orçamento(s) seguinte(s).
Cláusula Sexta - Da Dotação Orçamentária
6.1 A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=30673162&infra_siste…
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I - Unidade Orçamentária: 48101
II - Programa de Trabalho: 03.122.6002.8517.9632
III - Natureza da Despesa: 33.90.39.63
IV - Fonte de Recursos: 100
6.2 O empenho inicial é de R$ 4.670,00 (quatro mil seiscentos e setenta reais), conforme Nota de Empenho nº 2019NE00383, emi da em 26/07/2019,
sob o evento nº 400091, na modalidade es ma vo.
Cláusula Sé ma - Do Pagamento
7.1 Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar ao executor da CONTRATANTE, no prazo de até 10 (dez) dias, contado do
cumprimento do objeto da contratação os seguintes documentos:
1. Cer dão 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);
2. Cer dão de Regularidade para com a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio da Licitante;
3. Cer dão de Débitos Rela vos a Créditos Tributários Federais e à Dívida A va da União expedida pela Fazenda Nacional (PGFN);
4. Cer dão Nega va de Débitos Trabalhistas – CNDT (em www.tst.gov.br);
5. Nota Fiscal.
7.2 O pagamento somente será autorizado e efetuado mediante ordem bancária creditada em conta corrente da CONTRATADA no prazo de até 30
(trinta) dias, após os seguintes procedimentos:
a) Emissão de termo de Recebimento Provisório emi do pelo executor, no prazo do item 10.1 do Termo de Referência;
b) Emissão de termo de Recebimento Deﬁni vo emi do pelo executor, no prazo do item 10.2 do Termo de Referência;
c) Atesto Via SEI da nota ﬁscal pelo executor, no prazo de 03 (três) dias úteis contados a par r do recebimento da respec va nota;
d) Relatório de Execução Contratual conforme modelo Anexo VII, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento dos documentos de
regularidade tributário e ﬁscal.
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 Caso se constate o descumprimento de obrigações contratuais ou de manutenção das condições exigidas para pagamento poderá ser concedido
um prazo para que a CONTRATADA regularize suas obrigações, quando não se iden ﬁcar má-fé ou a incapacidade de corrigir a situação.
7.5 A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA
7.6 Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade veriﬁcada pelo executor do contrato sem prejuízo das sanções
cabíveis, conforme pontuação estabelecido pela Planilha de Fiscalização dos Serviços.
7.7 O pagamento será efetuado de acordo com as normas de execução orçamentária e ﬁnanceira prevista no Decreto Distrital nº 32.598/2010 e
alterações posteriores.
7.8 Em caso de atraso no pagamento, não imputável à CONTRATADA, o valor poderá ser corrigido pelo índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC
calculado pelo Ins tuto Brasileiro de Geograﬁa e Esta s ca – IBGE , nos termos da Lei Complementar do Distrito Federal nº 435/2001.
Cláusula Oitava - Do Prazo de Vigência
O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.
Cláusula Nona - Das Garan as
9.1 A CONTRATADA prestará garan a no valor correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor global do Contrato para assinatura deste
instrumento, sob a forma de uma das modalidades admi das pelo art. 56, § 1º, da Lei nº 8.666/1993.
9.2 O CONTRATANTE ﬁca autorizado a u lizar a garan a para corrigir imperfeições na execução do objeto deste contrato ou para reparar danos
decorrentes da ação ou omissão da CONTRATADA, ou de seu preposto, ou ainda, para sa sfazer qualquer obrigação resultante ou decorrente de suas
ações ou omissões.
9.3 A autorização con da no parágrafo anterior é extensiva aos casos de multas aplicadas depois de esgotado o prazo recursal.
9.4 A CONTRATADA se obriga a repor, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, o valor da garan a que vier a ser u lizado pelo CONTRATANTE.
9.5 A garan a será res tuída, automa camente, ou por solicitação, somente após o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais,
inclusive recolhimento de multas, encargos previdenciários, trabalhistas e sa sfação de prejuízos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, na
execução do objeto deste Contrato.
Cláusula Décima - Da Responsabilidade da Defensoria Pública do Distrito Federal
10.1 Responder 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 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.
10.3 Exercer o acompanhamento e a ﬁscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas
detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis.
10.4 No ﬁcar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, ﬁxando prazo para a sua
correção.
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=30673162&infra_siste…
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10.5 Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
10.6 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela CONTRATADA, em conformidade com o item 6, Anexo
XI, da IN nº 05/2017.
10.7 Devolver os documentos de cobrança que não es verem em conformidade com a legislação vigente, ou con verem erros de lançamento, cálculo
ou de totalizações.
10.8 Realizar a atestação do documento de cobrança somente após a aprovação deﬁni va do material entregue.
10.9 Devolver todo o material recebido fora dos padrões de qualidade exigidos pela DPDF.
10.10 Denunciar o contrato caso os prazos de entrega dos materiais não sejam cumpridos, conforme o Item 6.3 deste Termo de Referência.
10.11 Consultar o Cadastro Informa vo de Créditos não Quitados (Cadin), por ocasião da assinatura do contrato, bem como em suas renovações.
10.12 Rejeitar, no todo ou em parte, o material que a empresa CONTRATADA entregar fora das especiﬁcações do Termo de Referência e da proposta;
Cláusula Décima Primeira - Das Obrigações e Responsabilidades da Contratada
11.1 Executar os serviços conforme especiﬁcações do Termo de Referência e de sua proposta.
11.2 Reparar, corrigir, remover ou subs tuir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo ﬁxado pelo executor do contrato, os serviços efetuados
em que se veriﬁcarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.
11.3 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 ou dos pagamentos devidos à CONTRATADA o valor
correspondente aos danos sofridos.
11.4 U lizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e
determinações em vigor.
11.5 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação especíﬁca, cuja
inadimplência não transfere responsabilidade à CONTRATANTE.
11.6 Apresentar junto com as notas ﬁscais as cer dões comprobatórias de regularidade com as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
tributárias e as demais previstas em legislação especíﬁca sob pena do não pagamento das faturas apresentadas até a devida comprovação, além das
demais sansões previstas no Decreto nº 26.851/2006 e suas alterações.
11.7 Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade veriﬁcada no decorrer da prestação dos serviços.
11.8 Manter durante toda a vigência do contrato, em compa bilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualiﬁcação
exigidas na licitação.
11.9 Guardar sigilo sobre todas as informações ob das em decorrência do cumprimento do contrato.
11.10 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quan ta vos de sua proposta, 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 1993.
11.11 Possuir instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação.
11.12 Apresentar documentos de cobrança claros e detalhados, acompanhados de todos os anexos exigidos pela legislação.
11.13 Responsabilizar-se pelo transporte decorrente da execução do objeto que ﬁcará a cargo da CONTRATADA.
11.14 Acolher, em seu parque gráﬁco, sem ônus para a CONTRATADA, um representante da CONTATANTE para acompanhar a impressão e o
acabamento do material solicitado, sempre que for de interesse da CONTRATANTE e quando avisado com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.
11.15 Produzir até quatro trabalhos simultaneamente, para quaisquer dos itens que compõem o lote.
11.16 Efetuar, sem ônus para a CONTRATANTE, a troca dos materiais recusados, no prazo máximo de até 5 (cinco) dias corridos, contados da
no ﬁcação que lhe for enviada pelo executor do contrato, podendo este prazo ser reduzido de acordo com a necessidade da CONTRATANTE.
11.17 Acondicionar, em pequenas quan dades, em caixas de papelão reforçado e material reciclável, com o menor volume possível, de forma a
garan r a máxima proteção durante o transporte e armazenamento. A quan dade em cada embalagem será es pulada de acordo com a ragem
total.
11.18 Produzir os serviços descritos no Item 5.3 do Termo de Referência obedecendo, rigorosamente, as exigências con das nos descritores.
11.19 Responder pelos danos causados por seus agentes.
11.20 Os materiais entregues não deverão conter substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na Dire va RoHS (Restric on
of Certain Hazardous Substances), conforme IN SLTI/MPOG nº 01/2010.
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.
Cláusula Décima Terceira - Das Penalidades
O atraso injus ﬁcado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato sujeitará a CONTRATADA à multa prevista no Edital, sem
prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93 e no Decreto nº 26.851/2006, publicado no DODF nº 103 de 31/05/2006 e alterado pelos
Decretos nºs 26.993/2006 de 12/07/2006 e 27.069/2006, de 14/08/2006, facultada à Defensoria Pública do Distrito Federal, em todo caso, a rescisão
unilateral.
Cláusula Décima Quarta - Da Dissolução
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=30673162&infra_siste…
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O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, bastando, para tanto, manifestação escrita de uma das partes e a anuência da outra, com
antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem interrupção do curso normal da execução do Contrato.
Cláusula Décima Quinta - Da Rescisão
15.1 O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no respec vo processo, na forma prevista no Edital,
observado o disposto no art. 78 da Lei nº 8.666/93, sujeitando-se a CONTRATADA às consequências determinadas pelo art. 80 desse diploma legal,
sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
15.2 Ficam reconhecidos os direitos da Administração em caso de rescisão administra va pela inexecução total ou parcial do contrato, com as
consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento, conforme inciso IX, do art. 55 c/c art. 77 da Lei 8.666/1993.
Cláusula Décima Sexta - Dos Débitos para com a Fazenda Pública
Os débitos da CONTRATADA para com a Defensoria Pública do Distrito Federal, decorrentes ou não do ajuste, serão inscritos em Dívida A va e
cobrados mediante execução na forma da legislação per nente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato.
Cláusula Décima Sé ma - Do Executor
A Defensoria Pública do Distrito Federal designará executor para o Contrato, conforme indicação constante no documento de oﬁcialização da
demanda, que desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil.
Cláusula Décima Oitava - Da Publicação e do Registro
A eﬁcácia do Contrato ﬁca condicionada à publicação resumida do instrumento pela CONTRATANTE, 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.
Cláusula Décima Nona - Das Disposições Gerais
Aplica-se a Lei nº 10.520/2002 à execução do contrato e especialmente aos casos omissos.
Cláusula Vigésima - Do Foro
Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas rela vas ao cumprimento do presente Contrato.

Pela CONTRATANTE:
João Carneiro Aires
Defensor Público-Geral - Subs tuto

Pela CONTRATADA:
Luana Magalhães de Almeida
Representante Legal

Testemunhas:
Sidney Ba sta Lima
CPF: 352.708.703-63
Sávio Henrique Geraldo da Mota
CPF: 016.803.851-00

Documento assinado eletronicamente por SIDNEY BATISTA LIMA - Matr.0031074-3, Gerente de
Administração de Fundos e Prestação de Contas, em 01/08/2019, às 13:17, 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.
Documento assinado eletronicamente por LUANA MAGALHÃES DE ALMEIDA, RG Nº 2095700
SSP/DF, Usuário Externo, em 01/08/2019, às 13:19, 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 SÁVIO HENRIQUE GERALDO DA MOTA -
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Matr.0243693-0, Gerente de Contratos e Convênios-Subs tuto(a), em 01/08/2019, às 13:22,
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 JOÃO CARNEIRO AIRES - Matr.0084993-6,
Defensor(a) Público(a)-Geral-Subs tuto(a), em 02/08/2019, às 12:07, 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= 25818849 código CRC= 0522D93C.
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