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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 N° 035/2019 QUE CELEBRAM ENTRE SI A DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO
FEDERAL E A EMPRESA VCS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CHAVEIROS E CARIMBOS LTDA - ME, PARA
CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS.
PROCESSO SEI n° 00401-00024595/2019-01.

Cláusula Primeira - Das Partes
A DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, 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 pela Exma. Sra. MARIA JOSÉ SILVA SOUZA DE
NÁPOLIS, na qualidade de Defensora Pública-Geral, portadora da Carteira de Iden dade nº 3.928.384 SSP/DF e CPF nº 515.403.712-04, com delegação de
competência prevista nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal e a empresa VCS COMERCIO E SERVIÇOS DE CHAVEIROS
E CARIMBOS LTDA - ME localizada na C-9, Lote 4, Loja 01, Tagua nga/DF, CEP: 72010-090, inscrita no CNPJ 09.252.432/0001-64 representada pelo
Senhor VALDEMIR ARAÚJO VIEIRA, portador da Carteira de Iden dade n° 1.236.202 SSP-DF e CPF n° 538.165.951-20, na qualidade de Sócio Administrador.
Cláusula Segunda - Do Procedimento
O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 157/2018-SEEC (30931715), Ata de Registro de Preços nº 0001/2019-SEEC
(30889447), da Autorização SRP nº 2126/2019 (30798745) e da Lei n° 8.666 de 21/06/93.
Cláusula Terceira - Do Objeto
Contratação de empresa especializada para fornecimento de carimbos, sob demanda, para atender às necessidades da Defensoria Pública do Distrito Federal —
DPDF, conforme as especiﬁcações e quan dades con das no Edital de Pregão Eletrônico nº 157/2018-SEEC (30931715), Ata de Registro de Preços nº 0001/2019SEEC (30889447) e conforme quadro abaixo:

Item

03

Especiﬁcação
CARIMBO,Material: Estrutura rígida em acrílico ou plás co, Dimensões: 38 x 14 mm, Tipo: Automá co ou autoen ntado,
Caracterís cas Adicionais: Mecanismo retrá l, almofada em cor preta subs tuível, personalizada com impressão em fotopolímero e
borracha com espessura mínima de 3 mm, Formato: Retangular. MARCA: NYKON.
VALOR TOTAL

Qtd.

Valor
Unit.

Val
Tot

206

R$
7,49

R$
1.542

R$ 1.542,94

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 do Contrato
5.1. O valor total do contrato é de R$ 1.542,94 (um mil, quinhentos e quarenta e dois reais e noventa e quatro centavos), conforme es pulado na proposta
vencedora do certame.
Cláusula Sexta - Da Dotação Orçamentária
6.1 - A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:
I - Unidade Orçamentária: 48101
II - Programa de Trabalho: 03.122.6002.8517.9632
III - Natureza da Despesa: 33.90.30.16
IV - Fonte de Recursos: 100
6.2 - O empenho é de R$ 1.542,94 (um mil, quinhentos e quarenta e dois reais e noventa e quatro centavos), conforme Nota de Empenho nº 2019NE00581,
emi da em 04/11/2019, sob o evento nº 400091, na modalidade es ma vo.
Cláusula Sé ma - Do Pagamento
O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil 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.
Cláusula Oitava - Do Prazo de Vigência
O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura, improrrogável.
Cláusula Nona - Da garan a
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9.1 O materiais constantes do presente Contrato terão a garan a mínima prevista na Lei nº 8.078/1990 - Código de Proteção e Defesa do Consumidor, o qual se
inicia a par r do recebimento deﬁni vo, sendo que prevalecerá a garan a oferecida pelo fabricante, caso o prazo seja superior ao estabelecido pelo citado
norma vo.
9.2 Para os itens que possuem prazo de validade (ﬁta e reﬁl para carimbo), deverão ser de, no mínimo 75%, do prazo total de validade previsto por cada produto,
por ocasião de sua entrega.
Cláusula Décima - Da Responsabilidade da Defensoria Pública do Distrito Federal
10.1 Nomear Comissão, Executor e Suplente, 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.
10.2 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.
10.3 Permi r o livre acesso dos empregados da CONTRATADA às suas instalações, para entrega dos materiais do Termo de Referência.
10.4 Promover através do executor ou responsável, o acompanhamento da entrega dos materiais de acordo com as especiﬁcações e condições estabelecidas no
Edital e Nota de Empenho.
10.5 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 Entregar os materiais de acordo as especiﬁcações e condições estabelecidas no Termo de Referência e Edital (30931715).
11.2 Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato,
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a ﬁscalização ou o acompanhamento empreendido pelo CONTRATANTE.
11.3 Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualiﬁcação exigidas no ato convocatório e em compa bilidade com as
obrigações assumidas.
11.4 Comunicar por escrito eventual atraso, apresentando jus ﬁcavas que serão objeto de apreciação pela Contratante.
11.5 Atender, no prazo ﬁxado, todas as solicitações do Fiscal do Contrato.
11.6 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se ﬁzerem necessárias, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
contratado, facultada a supressão além desse limite, mediante acordo entre as partes.
11.7 Responsabilizar-se única e exclusivamente, pelo pagamento de todos os encargos e demais despesas, diretas ou indiretas, decorrentes da execução do
objeto do Contrato, tais como impostos, taxas, contribuições ﬁscais, previdenciárias, trabalhistas, fundiárias; enﬁm, por todas as obrigações e responsabilidades,
sem qualquer ônus à CONTRATANTE.
11.8 Garan r a qualidade dos itens, devendo subs tuir às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto contratado em que for constatado defeito ou má
qualidade resultante do transporte inadequado, quando da entrega.
11.9 A subs tuição a que se refere o item anterior deverá ser prestada mediante ocorrência de manifestação do órgão solicitante, implicando na obrigação, por
parte da empresa CONTRATADA, da subs tuição/correção do problema no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da abertura da reclamação pelo
órgão.
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 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.
13.2 Os valores das multas corresponderão aos percentuais descritos a seguir:
13.2.1. 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, a entrega de material ou execução de serviços, calculado sobre o montante das parcelas
obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;
13.2.2. 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 montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso
ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigação contratada;
13.2.3. 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;
13.2.4. 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;
13.2.5. até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.
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
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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 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 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 Distrito Federal designará um Executor 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 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:
VALDEMIR ARAÚJO VIEIRA
Sócio Administrador

Testemunhas:
Valdirene Santos Farias
CPF: 721.142.151-72
Sávio Henrique Geraldo da Mota
CPF: 016.803.851-00
Documento assinado eletronicamente por VALDIRENE SANTOS FARIAS - Matr.0242837-7,
Gerente de Contratos e Convênios, em 10/11/2019, às 12:38, 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 SÁVIO HENRIQUE GERALDO DA MOTA Matr.0243693-0, Assessor(a) Técnico(a), em 11/11/2019, às 12:53, 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 11/11/2019, às 15:13, 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 VALDEMIR ARAUJO VIEIRA, Usuário Externo, em
11/11/2019, às 16:44, 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= 31202569 código CRC= 80517B2B.
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