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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 SERVIÇO N°
003/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO
FEDERAL - DPDF E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E
AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS APADA.
PROCESSO n° 00401-00014913/2019-18

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES
A DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - neste ato denominada CONTRATANTE, com sede no
Setor de Indústria e Abastecimento, no Trecho nº 17, Rua 07, Lote 45, Brasília-DF, CEP: 71.200-219,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.219.624/0001-83, representada pela Exma. Sra. MARIA JOSÉ SILVA
SOUZA DE NÁPOLIS, portadora da Carteira de Iden dade nº 3.928.384 SSP/DF e CPF nº 515.403.712-04,
na qualidade de Defensora Pública-Geral, com delegação de competência prevista nas Normas de
Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal e a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS
DOS DEFICIENTES AUDITIVOS - APADA, localizada no Setor de Habitações Cole vas Sul - Comércio
Residencial - Quadra 515, Bloco B, nº 27, 1º pavimento, Brasília/DF, inscrita no CNPJ sob o n°
00.580.696/0001-72, representada pela Sra. LUCIANA MARQUES VALE, portadora da Carteira de
Iden dade n° 1732386 SSP/DF e CPF n° 838.907.501-68 na qualidade de Representante Legal.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PROCEDIMENTO
O presente Contrato obedece aos termos do Projeto Básico (documento SEI 34528492), da Proposta
(documento SEI 41304330), da Jus ﬁca va de Dispensa de Licitação (documento SEI 34528492), baseada
no Inciso XX do Art. 24, c/c o Art. 26 e com as demais disposições da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO
Contratação de serviços de tradução/interpretação da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) para a Língua
Portuguesa e vice-versa, nas modalidades falada, sinalizada ou escrita, nas formas simultânea ou
consecu va, ao vivo ou ensaiada, gravada ou não, em eventos, a vidades diversas e projetos
ins tucionais da Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDF, dentro do Distrito Federal, com cessão de
uso de imagem, consoante especiﬁca o Projeto Básico (documento SEI 34528492), da Proposta
(documento SEI 41304330), que passam a integrar o presente Termo.
CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO
O Contrato será executado de forma indireta sob o regime de empreitada de menor preço unitário,
segundo o disposto nos ar gos 6º e 10 da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.
CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR
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5.1 O valor total do Contrato é de R$ 49.960,00 (quarenta e nove mil e novecentos e sessenta reais),
devendo a importância ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento
corrente – Lei Orçamentária nº nº 6.482, de 09 de janeiro de 2020, enquanto a parcela remanescente
será custeada à conta de dotações a serem alocadas no(s) orçamento(s) seguinte(s).
5.2 Os Contratos celebrados com prazo de vigência superior a doze meses, poderão ter seus valores,
anualmente, reajustados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-IPCA, apurado pelo
Ins tuto Brasileiro de Geograﬁa e Esta s ca-IBGE.
CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:
I - Unidade Orçamentária: 48101
II - Programa de Trabalho: 06.061.6211.4126.0002
III - Natureza da Despesa: 33.90.39
IV - Fonte de Recursos: 100
6.2. O empenho inicial é de R$ 25.000 (vinte e cinco mil reais), conforme Nota de Empenho nº
2020NE00088, emi da em 05/02/2020, sob o evento nº 400091, na modalidade Es ma vo.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO
7.1 Para efeito de pagamento a CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo relacionados:
7.1.1 Cer dão Nega va de Débitos – CND, emi da pelo INSS – Ins tuto Nacional de Seguridade
Social, devidamente atualizada (Lei nº 8.212/91);
7.1.2 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);
7.1.3 Cer dão conjunta emi da pela Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda
Federal, conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 02, de 31 de agosto de 2005;
7.1.4 Cer dão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal;
7.1.5 Cer dão Nega va de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Jus ça do Trabalho, nos
termos da Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011;
7.1.6 Atesto de fornecimento dos produtos na Nota Fiscal, emi da pela Empresa Contratada.
7.1.7 As pessoas jurídicas enquadradas nos incisos III, IV e XI do art. 4º da Instrução Norma va RFB
nº 1.234, de 2012, dispensadas da retenção de valores correspondentes ao Imposto de Renda e às
contribuições administradas pela Receita Federal do Brasil, deverão apresentar, a cada pagamento,
declaração em duas vias, assinadas pelo seu representante legal, na forma dos Anexos II, III e IV do
referido documento norma vo.
7.2 Os pagamentos serão efetuados, no que couber, até o 5º (quinto) dia ú l da apresentação da nota
ﬁscal devidamente atestada;
7.3 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 INPC;
7.4 Nenhum pagamento será efetuado à licitante enquanto pendente de liquidação ou quando exis r
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.
7.5 O valor da hora-base deverá usar como referência a tabela de honorários da Federação Brasileira das
Associações dos Proﬁssionais Tradutores e Intérpretes e Guia-Intérpretes de Língua de Sinais - FEBRAPILS
e deverá considerar também o trabalho de 02 (dois) intérpretes, em caso de par cipação de intérpretes
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em eventos da CONTRATANTE, que se revezarão a cada 20 (vinte) minutos, conforme preconiza a
Federação e Associação da classe, contemplando a cessão de uso da imagem. Fica vedado o pagamento
de fração de horas, conforme a tabela básica u lizada para o pagamento.
CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado
por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, com vistas à obtenção de preços e
condições mais vantajosas para a administração, nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA
A CONTRATADA prestará garan a no valor de R$ 999,20 (novecentos e noventa e nove reais e vinte
centavos) correspondente a 2% (dois por cento) do valor do Contrato, até 10 (dez) dias após a sua
assinatura, prorrogáveis por igual período a critério da CONTRATANTE na forma estabelecida no art. 56 da
Lei n. 8.666/1993.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS RESPONSABILIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
10.1 Emi r a Nota de Empenho com todas as informações necessárias em favor da CONTRATADA.
10.2 Fiscalizar a execução do serviço contratado com base nas disposições estabelecidas no Projeto
Básico, e ainda, em consonância com o Decreto Distrital nº 26.851/2006 e Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações.
10.3 Assegurar os recursos orçamentários e ﬁnanceiros para custear a prestação do serviço.
10.4 Permi r, durante a duração do evento, o acesso dos representantes ou prepostos da CONTRATADA
ao local da prestação de serviços, desde que devidamente iden ﬁcados.
10.5 Encaminhar à CONTRATADA por e-mail ins tucional, em até 48 (quarenta e oito) horas antes da
realização do evento, a solicitação dos serviços, com todas as informações necessárias para execução dos
serviços, objeto deﬁnido no Projeto Básico.
10.6 Nas informações constarão dia do evento, hora e local de sua realização e demais informações
complementares.
10.7 Acompanhar, controlar (por meio de folhas de frequência, devidamente assinadas, dos prestadores
de serviço) e avaliar a prestação de serviço, observando os padrões de qualidade e segurança exigidas,
através da Equipe de Planejamento da Contratação da CONTRATANTE.
10.8 Prestar à CONTRATADA, em tempo hábil, as informações eventualmente necessárias à execução do
serviço.
10.9 Exigir, se for o caso a qualquer tempo, a subs tuição do proﬁssional que julgar inadequados ou
prejudiciais bem como a complementação daqueles insuﬁcientes.
10.10 Atestar as faturas correspondentes à prestação do serviço, por intermédio da Equipe de
Planejamento da Contratação.
10.11 Efetuar, em favor da empresa CONTRATADA o pagamento, nas condições estabelecidas no Projeto
Básico.
10.12 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.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
11.1. Tomar todas as providências necessárias à ﬁel execução do serviço objeto do Projeto Básico.
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11.2 Manter, durante o período de realização dos eventos, todas as condições e qualiﬁcações exigidas no
Projeto Básico.
11.3 Promover a execução do serviço dentro dos parâmetros e ro nas estabelecidos em observância às
normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica.
11.4 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE.
11.5 Adotar medidas para a prestação de serviços solicitada, observando todas as condições e
especiﬁcações aprovadas pela CONTRATANTE.
11.6 Cumprir, impreterivelmente, todos os prazos e condições exigidas bem como observar datas,
horários e locais de realização de cada evento.
11.7 Enviar para a CONTRATANTE em até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização do evento,
documento contendo todas as informações necessárias dos proﬁssionais disponibilizados para o evento.
11.8 Subs tuir imediatamente o(s) proﬁssional(is) disponibilizados para o evento, que não atenda ao
disposto no Projeto Básico, sem direito a ressarcimento e sem ônus para a CONTRATANTE.
11.9 Observar, rigorosamente, a legislação e as normas regulamentares emanadas pelos Órgãos
competentes, providenciando todas as autorizações e alvarás necessários as realização do evento.
11.10 Responsabilizar-se, em relação aos seus proﬁssionais, por todas as despesas decorrentes da
execução dos serviços objeto do contrato, tais como salários, seguros de acidentes, taxas, impostos e
contribuições, indenizações, auxílio-refeição, auxílio-transporte, uniforme completo e outras despesas
que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.
11.11 Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto do interesse da CONTRATANTE ou de terceiros de que
tomar conhecimento em razão da contratação, sob pena de responsabilidade civil, penal e administra va,
conforme o caso.
11.12 Repor imediatamente os proﬁssionais a serviço do evento, no caso de ausência ou dispensa.
11.13 Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração pra cada por seus empregados, desde
que relacionadas à prestação dos serviços contratados.
11.14 Comunicar ao Gestor do Contrato, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar
os esclarecimentos solicitados.
11.15 Encaminhar à CONTRATANTE a Nota Fiscal/Fatura correspondente ao serviço prestado, no prazo
máximo de 10 (dez) dias corridos após a execução do evento.
11.16 Responder pelos danos causados por seus agentes.
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 Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, 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
13.1 Com fundamento nos ar gos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93 e no Decreto n° 26.851/2006, a
CONTRATADA ﬁcará sujeita, no caso de atraso injus ﬁcado, assim considerado pela Administração,
execução parcial ou inexecução da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal,
assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades, no que couber, cumula vamente ou não:
13.1.1 ADVERTÊNCIA, que é o aviso por escrito, emi do quando a licitante e/ou contratada
descumprir qualquer obrigação;
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13.1.2 MULTA, que é a sanção pecuniária que será imposta à contratada, por atraso injus ﬁcado na
entrega ou execução do contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais:
I0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou
execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de
9,9%, que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;
II 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou
execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à
parte inadimplente, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso
ultrapassar 30 (trinta) dias;
III - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento
do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II deste ar go;
IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injus ﬁcada do adjudicatário em assinar o contrato
ou re rar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, recusa
parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/nota
de empenho, calculado sobre a parte inadimplente;
V até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer
cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.
13.2 A multa será formalizada por simples apos lamento contratual, na forma do art. 65, § 8º, da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993 e será executada após regular processo administra vo, oferecido à
contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento
da no ﬁcação, nos termos do § 3º do art. 86 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observada a
seguinte ordem:
I - mediante desconto no valor da garan a depositada do respec vo contrato;
II - mediante desconto no valor das parcelas devidas à CONTRATADA; e
III - mediante procedimento administra vo ou judicial de execução.
13.3 Se a multa aplicada for superior ao valor da garan a prestada, além da perda desta, responderá à
contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo INPC ou equivalente, que será descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrados judicialmente.
13.4 O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a par r do dia seguinte ao
do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, se dia de expediente normal na repar ção
interessada, ou no primeiro dia ú l seguinte.
13.5 Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:
I - o atraso não superior a 5 (cinco) dias;
II - a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respec vos custos de cobrança.
13.6 A multa poderá ser aplicada cumula vamente com outras sanções, segundo a natureza e a
gravidade da falta come da, consoante o previsto no Parágrafo único do art. 2º do Decreto Distrital nº
26.851/2006 e observado o princípio da proporcionalidade.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA DISSOLUÇÃO
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,
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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 SÉTIMA – DO EXECUTOR
A Defensoria Pública do Distrito Federal designará um Executor ou Comissão Executora para o Contrato,
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 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 pela Defensoria
Pública do Distrito Federal.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão analisados pelos representantes legais das partes, com o intuito de solucionar o
impasse, sem que haja prejuízo para nenhuma delas, tendo por base o que dispõem a Lei nº 8.666/93, e
demais Normas vigentes aplicáveis à espécie.
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:
MARIA JOSÉ SILVA SOUZA DE NÁPOLIS
Defensora Pública-Geral
Pela CONTRATADA:
LUCIANA MARQUES VALE
Representante Legal
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TESTEMUNHAS:
Valdirene Santos Farias
CPF: 721.142.151-72
Paula Regina da Costa Lima
CPF: 000.463.212-50

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA MARQUES VALE, Usuário Externo, em
19/06/2020, às 21:06, 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 VALDIRENE SANTOS FARIAS - Matr.0242837-7,
Gerente de Contratos e Convênios, em 22/06/2020, às 12:42, 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.
Documento assinado eletronicamente por PAULA REGINA DA COSTA LIMA - Matr.0245107-7,
Assessor(a) Técnico(a), em 22/06/2020, às 15:38, 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 MARIA JOSÉ SILVA SOUZA DE NAPOLIS Matr.0165419-5, Defensor(a) Público(a)-Geral, em 22/06/2020, às 15:50, 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
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