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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
011/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO
FEDERAL - DPDF E A EMPRESA EDISON LUIZ
CASAS PINTO - ME.
PROCESSO Nº 00401-00011760/2019-57.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES
A DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - DPDF, neste ato denominada CONTRATANTE, com sede
no Setor de Indústria e Abastecimento, no Trecho n° 17, Rua 07, Lote 45, Brasília-DF, CEP: 71.200-219,
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 12.219.624/0001-83, representada 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 empresa EDISON LUIZ CASAS PINTO - ME,
doravante denominada CONTRATADA, com sede na Rua Rolândia, 105, Bairro Barreirinha,
Curi ba/Paraná, CEP: 82.560-110, inscrita no CNPJ sob o nº 01.992.757/0001-71, representada pelo Sr.
EDISON LUIZ CASAS PINTO, portador da Carteira de Iden dade Proﬁssional nº 1705472427 CONFEA/CREA e CPF nº 679.397.249-91, na qualidade de Empresário Individual.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PROCEDIMENTO
O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 03/2020 (documento
SEI 38918825), da Proposta (documento SEI 39717516 ), da Lei do Pregão nº 10.520 de 17.07.2002 e da
Lei nº 8.666, de 21.06.1993.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento de
veículos via satélite por GPS/GSM/GPRS, compreendendo a instalação de módulos rastreadores em
comodato, a disponibilização e licença de so ware de gerenciamento com acesso via Web e os
respec vos serviços de instalação, conﬁguração, capacitação, suporte técnico e garan a de
funcionamento para gestão de frota da Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDF, consoante
especiﬁca o Edital de 2020 nº 03 (documento SEI 38918825 ) e a Proposta (documento SEI 39717516 ),
que passam a integrar o presente Termo.

GRUPO ÚNICO
ITEM

DESCRIÇÃO

UNID.
DE
MEDIDA

QUANT.

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
MENSAL
TOTAL

VALOR ANUAL
TOTAL

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=48799415&infra_siste…

1/8

25/06/2020

1

2

SEI/GDF - 42052984 - Contrato

Contratação de
serviços
especializados de
monitoramento e
rastreamento de
veículos
com
transmissão de
dados
na
tecnologia
GSM/GPRS/GPS.
Taxa
de
adesão/instalação
do equipamento.

Serviço

35

R$ 37,04

R$ 1.296,40

R$ 15.556,80

Serviço

35

R$ 5,00

-

R$ 175,00

VALOR TOTAL ESTIMADO

R$ 15.731,80

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. 6º e 10º da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR
5.1 O valor total do Contrato é de R$ 15.731,80 (quinze mil setecentos e trinta e um reais e oitenta
centavos), devendo ser atendido à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente
- Lei Orçamentária Anual 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 O contrato poderá ser reajustado anualmente, visando sua adequação aos novos preços de mercado,
observando o interregno mínimo de um ano, contados a par r de sua assinatura, pela variação do Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, nos termos do Decreto nº 37.121, de 16 de fevereiro de
2016.
CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1 A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:
I - Unidade Orçamentária: 48101
II - Programa de Trabalho: 03.122.8211.8517.0138 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
GERAIS - DISTRITO FEDERAL
III - Natureza da Despesa: 33.90.39.08 - Aquisição, Manutenção e Locação de So ware.
IV - Fonte de Recursos: 100
6.2 O empenho inicial é de R$6.871,28 (seis mil oitocentos e setenta e um reais e vinte e oito centavos),
conforme Nota de Empenho nº 2020NE00204, emi da em 25/05/2020, 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 Negava de Débitos – CND, emi da pelo INSS – Ins tuto Nacional de Seguridade Social,
devidamente atualizada (Lei nº 8.212/91);
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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 Negava 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;
7.2 O pagamento dos serviços prestados será efetuado em até 30 (trinta) após a comprovação da
prestação dos respec vos serviços, mediante apresentação da respec va nota ﬁscal – emi da
mensalmente.
7.3 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA 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.
CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, prorrogáveis
por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a
administração, limitada a sessenta meses, nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA
9.1 A CONTRATADA deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual
período a critério da CONTRATANTE, contados da assinatura do contrato, comprovante de prestação de
garan a, podendo optar por caução em dinheiro ou tulos da dívida pública, seguro-garan a ou ﬁança
bancária.
9.2 O valor da garan a será de R$ 786,59 (setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e
nove centavos), que corresponde a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESPONSABILIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
10.1 Relacionar-se com a CONTRATADA, exclusivamente, por meio de pessoa por ela credenciada;
10.2 Designar servidor ou comissão de servidores para acompanhar e ﬁscalizar o cumprimento do
contrato, assim como para atestar a execução do objeto;
10.3 Prestar as informações e os esclarecimentos per nentes que venham a ser solicitados pelos
empregados da CONTRATADA ou por seu preposto;
10.4 Receber o objeto contratado e atestar a Nota Fiscal/Fatura, desde que atendidas todas as exigências
e especiﬁcações para os produtos constantes no Termo de Referência;
10.5 Efetuar o pagamento devido, após o adimplemento da obrigação, mediante Nota Fiscal devidamente
atestada, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato;
10.6 Cumprir e fazer cumprir o disposto no presente Instrumento, no Edital e no Termo de Referência,
exercendo a ﬁscalização do fornecimento do objeto;
10.7 Informar à CONTRATADA, oﬁcialmente, quaisquer falhas veriﬁcadas no cumprimento do contrato;
10.8 Permi r, dentro das normas internas, o acesso dos empregados da CONTRATADA às suas
dependências, desde que devidamente iden ﬁcados e acompanhados por representante do
CONTRATANTE, para o cumprimento do objeto da contratação;
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10.9 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 Manter, durante a execução do contrato, em compa bilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualiﬁcação exigidas na licitação, além de sujeitar-se a outras
obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam
compa veis com o regime de Direito Público;
11.2 Indicar preposto e cuidar para que este mantenha permanente contato com o gestor do contrato e
adote as providências requeridas, além de comandar, coordenar e controlar a entrega do objeto
contratado;
11.3 Responsabilizar-se pelas despesas referentes à licença de uso de so ware e os respec vos serviços
de instalação/desinstalação, conﬁguração, capacitação e suporte técnica, manutenção e garan a de
funcionamento durante toda a vigência contratual;
11.4 Responsabilizar-se pelas despesas referentes ao remanejamento de equipamentos (desinstalação e
instalação), sem qualquer ônus, para veículos que a CONTRATANTE possa vir a adquirir ou receber;
11.5 Responsabilizar-se pelas despesas referentes aos custos de mão de obra para instalação e
manutenção dos equipamentos;
11.6 Responsabilizar-se pelas despesas referentes por todos os custos referentes à comunicação de dados
com operadoras de telefonia celular, necessários ao funcionamento dos rastreadores;
11.7 Responsabilizar-se pelas despesas referentes ao fornecimento de todo o material necessário ao
funcionamento dos equipamentos e serviços;
11.8 Responsabilizar-se pelas despesas referentes com todos os custos de transferência do módulo de
rastreamento, no caso de subs tuição de veículo por parte da CONTRATANTE;
11.9 Responsabilizar-se pelas despesas referentes a tributos, encargos trabalhistas, previdenciários,
ﬁscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, pedágios, transportes, embalagens, deslocamento de pessoal,
prestação de garan a e quaisquer outras que incidam ou venham incidir na execução do contrato;
11.10 Acionar a garan a do fabricante dos equipamentos e so wares, sem ônus à CONTRATANTE;
11.11 Apresentar prospectos, folders indicando os equipamentos que serão instalados nos veículos;
11.12 Apresentar manuais, prospectos e folders na língua portuguesa;
11.13 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou as supressões que se ﬁzerem
necessários, nos termos do art. 65, §1º, da Lei nº 8.666/1993;
11.14 Acatar as recomendações e as solicitações efetuadas pela ﬁscalização do ajuste, a nentes ao
atendimento desta contratação;
11.15 Zelar pelo sigilo e pela segurança das informações a que ver acesso, em decorrência da execução
contratual;
11.16 Não u lizar o nome da CONTRATANTE, ou sua qualidade de CONTRATADA, em quaisquer a vidades
de divulgação empresarial, como, por exemplo, em cartões de visita, anúncios e impressos;
11.17 Recolher, no prazo estabelecido, valores referentes a penalidades de multas que eventualmente lhe
sejam aplicadas por meio de procedimentos administra vos, decorrentes de descumprimento das
obrigações contratuais;
11.18 Comunicar formalmente a CONTRATANTE quando veriﬁcar quaisquer condições inadequadas ao
fornecimento ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato;
11.19 Comunicar, formal e imediatamente, eventual atraso da prestação de serviços, apresentando
razões jus ﬁcadoras que serão objeto de apreciação pela CONTRATANTE;
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11.20 Fornecer à CONTRATANTE todas as informações que este considere necessárias à ﬁel execução de
suas obrigações contratuais, bem como àquelas essenciais ao desempenho e à conﬁabilidade do objeto
contratado;
11.21 Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais ou materiais que forem causados por seus
representantes, inclusive por omissão destes, à CONTRATANTE ou a terceiros, nas dependências da
CONTRATANTE;
11.22 Manter seus funcionários devidamente iden ﬁcados por crachá, quando em trabalho, devendo
subs tuí-los imediatamente caso sejam considerados inconvenientes à boa ordem e às normas
disciplinares da CONTRATANTE;
11.23 Indicar formalmente preposto, visando estabelecimento de contatos com a CONTRATADA durante a
vigência do contrato;
11.24 Obrigar-se a não empregar menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem
como a não empregar menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a par r
de 14 anos;
11.25 Prestar os serviços contratados por intermédio de técnicos treinados e habilitados com todo o
ferramental, aparelhos de medição, peças, materiais e equipamentos necessários;
11.26 Reparar, corrigir, remover, refazer ou subs tuir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do
contrato em que se veriﬁcarem imperfeições, vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos
serviços, por exigência da CONTRATANTE;
11.27 Disponibilizar relatórios periódicos;
11.28 Manter atualizado o número de telefone, e-mail ou qualquer outro meio de comunicação
disponível para a solicitação de suporte;
11.29 Guardar sigilo de todas as informações ob das pelo sistema de rastreamento, devendo se reportar
única e exclusivamente ao Gestor do Contrato da CONTRATANTE ou pessoa por ele indicada;
11.30 Comunicar à CONTRATANTE qualquer modiﬁcação em seu endereço, sob pena de se considerar
perfeita a no ﬁcação realizada no endereço constante neste Contrato.
11.31 Efetuar o pagamento dos salários e demais verbas decorrentes da prestação do serviço;
11.32 Responder pelos danos causados por seu 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 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
13.1 Com fundamento nos argos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93 e no Decreto n° 26.851/2006, alterado pelos
Decretos nºs 26.993/2006 de 12/07/2006 e 27.069/2006, de 14/08/2006, a CONTRATADA ﬁcará sujeita,
no caso de atraso injus ﬁcado, assim considerado pela CONTRATANTE, 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:
13.1.1 ADVERTÊNCIA, que é o aviso por escrito, emi do quando a CONTRATADA descumprir qualquer
obrigação;
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:
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I - 0,33% (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 argo;
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 a 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 comeda, 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 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.

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=48799415&infra_siste…

6/8

25/06/2020

SEI/GDF - 42052984 - Contrato

15.2 Ficam reconhecidos os direitos da Administração em caso de rescisão administrava 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 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.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO EXECUTOR
A Defensoria Pública do Distrito Federal designará, por meio de Ordem de Serviço, 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 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Aplica-se a Lei nº 10.520/2002 à execução do contrato e especialmente aos casos omissos.
CLÁUSULA DÉCIMA 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:
EDISON LUIZ CASAS PINTO
Empresário Individual

Testemunhas:
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Nome: Valdirene Santos Farias
CPF: 721.142.151-72
Nome: Paula Regina da Costa Lima
CPF: 000.463.212-50
Documento assinado eletronicamente por EDISON LUIZ CASAS PINTO, Usuário Externo, em
19/06/2020, às 11:21, 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 19/06/2020, às 14:09, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diário Oﬁcial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.
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