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Rffi 8L coNTRATo DR eResraçÄo DE
SERVIÇOS N'Ot0/2017-sc, Nos
TERMoS oo pnnnÃo uzooz.
PROCBSSO N' t50.003I 22t2016

clÁUSUU PRIMEIRA - Das partes

O DISTRITO FF,DERAL. atravis da SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA. inscrita
no Cadastro Nacional de Pessoa JLrrídica sob o nn 03.ó58.028/0001-09. corrr sede no Setor Cultural
Norte. Via N2. Anexo do Teabo Nacional Cláudio Santoro. represcntada por LUIS GUILHBRME
ALMEIDA RBIS. na qualidade de Secletário de Esfado de Cultum, conl'ornre delegação de
competência outoryada pelo Senhor Governador. através clo Decreto 32,598/2010. cloruvante
deuominada sirnplesnrente SECRETARIA, e ¿ì emprcsa MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.
cloravante denominada Contratacla. CNPJ n.0 61.074.1?5/0001-38. conr secie:la Avenida cias Nações
Unidas. l4.26l - Vila GeÍrudes - São Paulo - SP -CEP: 04.794-000 - relef'one no 0t I - 435t-2463.
neste ato representado por LUCIEN LOUIS LlEFQtllN. RG n" 18.295.558-8 e CpF no
I16.839.808-83, na qualidade de represenrante legal,

CLÁUSULA SEGUNDA - D<¡ Procedimento

O prcsentc Conlrato obcdece aos teilìes clo Erlit¿rl de Pregiro Iletrônico n"001/2017-
PRBGAO/SEcULT e seus Anexos de fls. 108 n 123, da Proposta de ltreços rlc fls. l3l a lJ6, cla
Leinn 10.520, delT/0712002. benl corttopela Lei no 8,(166. dc.2l106/1993. subsicliarianlente.

cLÁusuLA TERCBIRA - Do objcto

O Contrato tetÌl por objeto a conf.rataçào de ernpresa clo rarno. para plestação clc' serviços de
segurc total de autonlóveis com lianquia rcduzida. na ruodalidade liota. coln cobertum cornpreensiva
(colisão - incêndio e tìrfto/roubo) e cobeltura a terceiros - danos nlateriais e danos pessoais. aciclentes
pessoais por passageiros. com assistência 24 (vinte e quafr<l) holas. e enl toclo território rracional para
os veículos da Secretaria de llstarlo dc Cultura clo Distrito [:'ederul. relaciollados no A¡rexo t(01 -
Caminhão FORD - modelo cargo 816/5 - Diesel - Carrcceria Baú Alunrínio: 0l - Pick-Up ¡nodelo
L200- CLX 3.2- Diesc'l-4 portas- nlarca Mitsrrbishi; 03 - Veículos de Passeio- rrarca Rerrault-
modelo Dtrsl.er 1.6 F'lex). conl'olnle especiticações c'condições estabelecidas no Edital de Pregão
Bletrônico n"001/201?-PREGÃ0/SECULT e s€us Anexos dc fls. 108 a 123, da proposta de
Preçosdefls. l3t a 136, na [-c'i n" 10.520. de 1710712002. be¡n cor]ìo na l.ci n.8.666. cle2l106/1993,
sr¡ bsid iariarnente.

CLAUSULA QUARTA - Da Forma e Regime de Execução

4'l - O Contrato setá executado de t'orma îndireta. sob o rcgime de ernpreitacla por preço
unitário, segundo o clisposto tlos arts. 6o e I 0n. cla Lei 8.666/93.

4'2 - E vedada a subcottltatação. cessão ou lranst'erô:rcia parcial ou total clo objeto deste
contrato. cu.io descumpt'ilnento ensejará r'escisão contratuâ1. exegesc clo afl. 78. inciso Vl. cla Lei
8.666/93.

CLÁusuLA QUINTA - Do vator

5'l - O valor total do conrmto é cstirnaclo cnr R$.f.950,00 (quatro mil, novccentos e
cinquenta reais), procedettle do orçanterrlo do Distrito l'cderal para o correrìlc exercícÍo. nos tenros
cla corespondenle l,ei C)rçanrentár-ia Anual,
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5.2 - O valor da liarrquia é cle R$ 19.887,85 (dczcnove mil, oitoccntos e oitentn c sete reais e
oitenta e cinco c€ntâyos).

CLÁUSULA SEXTA - Dn Dotação Orçnmentária

6.1 - A despesa con'erá à corta da scguinte Dotação Orçanre'rrttiria:
| - Unidade Orçanrentária: Ió l0l
ll - Plograrna de 'l'rabalho: I 3. I 22.6002.85 17.9631..
ll f - Natureza dc Dcs¡rcsa: 319039
lV - Fonte de Recursos: 100
6.2 - Os cmpenh<ls são de: R$ 4.950,0f) (quatro mil, novecent<¡s e cinquenta reais),

conf'orme Nota cle Errrpen)to nu 2017Ntj00538. enriticla en?510412017. sob o cvc'tìto n.n 400091" na
modalidade o¡'dináriol R$ 2.400,0{l (dois mil e quatrocentos reais), conlbnre Nota cle Empenho no
2017N800579. enlitida etn 26[04/2017. sob o ever]to n.'40(]091. na nlotlalidade esrirnativo: R$
2.400'00 (dois mil e quatrocentos reais), conf-orrnc Nota cle Errrpcnho ¡1" 2017N800578. enlitida enl
26/04120 I 7. sob o evento n." 40009 I . 11â nrodalidadc estinrativo: ll$ 2.400,00 (clois mil e
quatroccntos reais), cont'onne Nola de Errrperrho n" 2017N800.575. enritida e.:n26/04/2017. sob o
evento n." 400091. na lrodalid¿rdc esl.intativo: R$ 7.412,52 (sctc m¡1, quatroccntos e doze reais c
cinquenta e dois ccntavos), conf'ornre Nota clc Ernpenho n" 2()l7NE00-574. crniticla cnt2610412017.
sob o evento n." 400091. lta nrodalidadc cstinrativo c RS 5.275,JJ (cinco mil, duzcntos e setenta c
cinco reais c trint¡t c três centavos), corrt'onrre'Nota de Enrpenho rr" f0 17N1i00573. elnitida enr
26104120 I 7. sob o evento n." 4()009 I . na nrodalidacle c'stinlativo.

CLÁUSULA SÉrlun - Do pagamcnto

7.1 - O pagamerìloserá lèito de acordo conr as Norlascic ljxecuçãoOrçarne:rtária, Fina¡ceira
de ContábeÍs do Distrito Fedcral. ertt ¡larcela(s). conlbrnre. a prestaçàrl cl<ls sc-rviços. rnecliante a
aplcsentação cle Notas lriscais, liquidaclas ern até 30 (trinta) clias dc su¿ì ¿ìpreserìtaçâo devida¡letlte
afestada pelo Executor do Cì<lntrato. As crnpre-sas conr seclc'ou clo:ricílio no l)istrito Fecleral- corn
c¡Éditos de valores iguais ou supcriores a R$ 5.000.00 (cirrco rnil reais). os Þagamentcrs serão
elètuado.s cxcltlsivarrrents-. medianl.c'c¡'édlto ern c()rrta colcnte. ertl rìonlc clo beneficiário.iunro ao
Balrco cie lìlzsí[ia S/^ - I]RB. Para tanto. cleverão apresental o nirnlcro rJa corrta cotretlle e agência
onde dese.ja recebel sc-us créditos. cle acordo corìl o Decreto n" 32.767/2ol I .

7.2 - Passaclos 30 (trinta)dias sern o clevido pagarìletìto ¡ror ¡rarte da Aclrninistração. contados
a par1¡l'do ateste do cxecutor para os serviços cotìstantes dâ rìota lÌscal. a parcela devicla será
atualizada lttonetariarrrente" descle o vencir¡ellto tia obrigação até a data clo c'lètivo pagamento. de
acordo com a variação "¡txr tata tetrpote" clo INPC.

7.3 - Para elèito de paganrento. a CONTRA'IADA dc.vc'rár ¿ìprcscnt¿r os docurnentos aSaixo
relaciorraclos:

f - Cc'rtidâo Negativa dc'Débìtos Il.elativos às Contribuições Prcviclenciárîas e às cfe'l'elceiros.
expedida pela Secretalia da lìeceita l'edelal do Brasil (Arrexo Xl <ia Portaria ConjLrnla pCl:N/lì.tìB ¡r.
3, dc 2.5.2007). otrservado o clis¡rosto r)o aft, 4'clo Declcto ¡r" 6. 106. clc --i0.4.20074
f l-CertilÌcarlo de lìcgulariclade do lrrutdo deGarantia ¡ror'l'crrr¡rocle Scr.viço - FCI-S. t'orneciclo pela
cEF - cìaixa Econtinrica l--ederal. devidame:lre atr¡aliz-aclo (r..ei n.o 8.()-36/90):
f f I - Cetidão cle lìegularid¿rde conl a Fazerda do Distrito l-cdcral:
lV-Certidão de regularidadetraballtista. nos [err1]osdo irrcisrr lV clo art.27 da l.ci 1r.8.666/93. conr a
nova redação dada pela l.ei n. 12.440. clc 2()l l.

CLÁUSULA oITAVA - l)o prr¡2.<¡

O Colltmto Lc'rá praz..o cle vigência de l2 (tloze) mescs. ir parl.ir cla clata cle sua assi¡atura \.J
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CLÁUSULA NONA- Das Garantias

Não será exigicla a prestação cle garantia. tendo enr vista as disposiçÒes conticlas no Edital.

CLÁUSULA nÉCtn¡,1- Da Respons¡bilidade do Distrito Federal

O Distrito Fedeml responderá pelos danos que seus agentes. nessa qualidade. causarem a

terceiros. assegulatrdo o direito de regresso contm o responsável nos casos de dolo e de culpa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Dns Obrigações e Responsnbilidartes da Contratada

I I .l - A CONTRATADA terá as seguintes obrigações:
| - aptesentar até o quinto dia útil do nrês subsequente. conrprovatìte cle recolhinlento dos encargos
previdenciários rcsultantes da execução do Contrato:
lf -apresentalcomprovante mês a mês do ef'etlvo recolhinlento dos errcalgos sociais incidentes sobrc
a folha de pagarnento dos empregados. de nrodo a rcsguarclar os di¡eitos trabalhistas destes e a
possível responsabÍlização srrbsidiária do DF. assim conro recolhitnento dos encargos fiscais e
comerciais. e as seguintes obligações:
lll - arcar conr o paganrento dos salários e denrais verbas decorre¡ltes da prestação do serviço. øis
como seguros de acidentes, taxas. irnpostos e contribuiçöes. indenizações. vales-lransportes e outt'as
que porverttlravenhanl aser criadas pelo Coverrro. assumindo aincla. a responsabilidade portodos os
encargos previdenciários e obligações sociais previstos na legislaçâo social e rrubalhista em vigor, vez
que seus empregados não terào vínculo enrpregatício corn a Secretal'ia de Estado de Cultr¡m do DF;
lV - manter dttrarrte toda a execução do contrato. em corrrpatibilídacle corn a-s obrigações por ela
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
V - nranter ern selt quadro de pessoal urn núnlero sutìciente de profissionais capacitados. de nrodo que
possibilite a prestação dos presentes serviços;
Vl - arcal colll todos os cr¡stos necessár'ios à execução cla preserrte contmLação:
Vfl - dar ciência" inrediatamente e por escrito. de qualquel anonnalidade porverrtrrra existente na
execução dos serviços,
Vlll - cumprir rigorosantente a Lei Trabalhista. as Nornras de Medicina e Segurança do Trabalho. o
Código Civil e denrais rcgularnentos aplicáveis às relações de tmbalho e contmtuais administrativasl
lX -contprovat'a regulat'idade tiscal tantbém em lelação ao Distrito l-ederal pam quesejaefetivadoo
pagamento;
X - aprcsentar praz.o de entrega confo¡tne Eclital de Plegão Eletónico no O0l/2017-
PREGAO/SECULT e seus Arrexos;
XJ - lnstruir seus etnptegados a tespeito cla-s disposições presentes neste Contruto nlantenclo. durante
toda a sua execução. as condições de habilitação e qualilìcações exigidas no ato convocatór-io;
Xll - Refazer os serviços executados com f'alhas ou irnpell'eições de qualquer lìaturezr e promover a
troca de nlateriais rejeitados. sempre às suas expensas. quando solicitados pela CONTRATANTE.
dentrc do prazo máxirro de l2 horas após notificaçãol
Xlll - Utilizar-se de ferrarnentas adequadas e reconrendadas ern especitìcações técnicas e manuais dos
fàbricantes dos respectivos equipamentosl
XIV - Pernritir e lacilitar. a qualquer tempo. a fiscalização pela CONTRATANTE dos selvíços a
serem executados:
XV - Fazer pol sua conta e risco os testes e denrais provas exigidas pol uonllas técnicas oficiais para a
boa execução dos selviço-s. benl colrro responsabilizar-se por todas as libelações necessár.ias.junio aos
órgãos competentes do DF (Colpo de Bonrbeiros. Del'esa Civil. Secrctar.ia cle Segurança pública.
Juizado de Menores. AGEFIS. Secreraria de Saúrde, CREA/DF'):

rìl;
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XVI - Responsabilizar-se integralrnente pelos atos de seus ernpregados praticados rras dependências da
CONTRATANTE ou nresmo l'o¡a delas. que venham a causar danos a esta ou a seus fìncionário.s,
co¡n a substituição i¡nediata clestesl
XVII - Responsabilizar-se poî todos os danos ou prejuízos que vier a causar à CONTRATANTE, serrs
bens. ¡ressoas ou bens de terceiros" e¡n clecorrêrrcia do descumprirnento das condições aqui defìnidas.
por fallra na execução dos serviços ou pof emprego de peças inadeqtradas:
XVlll - Responsabilizat'-se pelo exato curnprinrento de todas as obrigaçöes e exigências decorre¡ttes da
legislação trabalhista e previdenciária. fìcando claro inexistir entre seus empregados e a
CONTRATANTE vínculo empregatício ou de qualquer outra natureza. razão pela qual corlerão por
conta excltlsiva cla CONTRATADA todos os ônus decolrentes de rcscisões de corrtmtos de trabalho e
atos de subordinação cle seu pessoal;
I 1.2 -TERMOS E CONDIçOES pAlìA EXECUçÃO DO OBJETO DO CON'Ì'RATO:
Os serviços deverão ser executados conforme disposto no Anexo I do Bdital de Pregão Eletrônico
n"001/2017-PREGÃO/SECULT e seus Anexos;
ll.3 -_cumprir toclas as obligações constarrtes do Edital de Pregâo Eletrônico n"00I/2017-
PREGAO/SECULT € seus Anexos de fls. 108 a 123, da Proposta cte Preços de fls. l3t a 13ó, que
passanr atlazer pa|te do presente co!'ìt!a[o. independente de sua Lr.anscrição.
ll,4 - Não haverá, sob qualquer hipótese. a possibilidade de tmnsfèrência ao Distr¡to Federal cle
rcsponsabifidade por encargos trabalhistas, tiscais. cornerciais e/ou previdenciários porventura
inadintplidos pela empresa contratada. bem corrlo formação de vínculo ernpfegatício erltre seus
enrpregados e a Administfação. tudo ¡ros terrnos clo art. ? I . $ lo. da Lei rr'8,666/93.

CLÁUSULA nÉCIu¿. SEGUNDA - Da AIreraçõo Conrratual

l2.l -Toda e qualqr.reralteração contratual deverá ser fèita urediante a celebmção de Terrno
Aditivo, com anlparo t'ro art,65, da Lei 8.666/93. vedada a nrodificação do objeto.

CLÁUSULA ¡ÉCTun TERCEIRA - Das Penalidades

I 3, I - O atmso inlustificado nâ execução. bern co¡no a inexecução total ou parcial clo Contrato.
sqjeitará a Contrutada às sarrções previstas no Edital de Pregão Eletrônico nn O0llZOlT-
PREGÃO/SECULT e seus Anexos, descontacia clos pagatîelltos eventuallllerlte devidos pela
Adrninistração ou judicialmente. senr prejuÍzo das delnais sanções previstas rra Lei 8,666/93. fäcultada
ao Distilto Federal enl todo caso. a rcscisão unilateral-

13.2 - Estalá a Contrafada sujeita ao Decrcto-DF llo 26.351/96. alterado pelo Decreto no
26.99312006;

13.2.1 -Art,78. inciso XVltl, c/c art.27. inciso V.da Lei n.8.666/93;
13.2.2- Aft,7oda Lei n" 10.520/2002.
13.3. Enr caso de rcscisão motivada pelo an. 77 daLei n" 8,666/93. a Adnrilristração poclerå

investir-se na posse de bens, alienar coisas. plomover contrarações para conclusão ou aperfÚçounl"nto
dos serviços.

CLÁUSULA OnClnl,l eUARTA - Da Rescisão Amigávet

O Corttrato poderá ser rescinclido anrigavelnrenle após autor'Ízação escrita e filndamentadada
autoridade conrpetente. a depender do juízo de corrveniência da Adrninisfraçâo, I
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CLÁUSULA DÉcIMA eUINTA - Da Rescisão

O Contmto poderáser rescinclido polqualqr-rer das hipóteses legais prcvistas no aft.78 da Lei
n' 8.666/93, sr"rjeitando-se a corltmtada às consequências cleternrinadas pelo art. 80 desse diplonra
legal. sem plejuízo das denlais sanções cabíveis,

CLÁUSULA nÉCIfUn SEXTA - Dos Débitos pâra com a Fazenda pública.

Os débitos da Contratada para con'r o Distrilo Fedeml. deconentes ou rrão do ajuste. serão
inscritos enr Dívicla Ativa e cobrudos medianteexecução na fornra cla legislação pertinente. podendo.
quando I'or o caso, errsejat'a lescisão ullilateral do Contrato,

cLÁUsULA nÉclrun sÉunll - Do Bxecuror

O Distúto Federal. por rneio da SECRE'|i\RfA DE ESTADO DE CULTURA designará
Conlissão de Executor pata os Contrafos que desempenhar¿i as atribuições previstas nas Normas de
Execução Orçamentária. Firranceim e Conrábil.

CLÁUSULA DÉCIN,lA oITAvA - Da pubticação e do Regisrro

A eficácia do Contralo tica condicionada à publicação resunrida do ilrstrumento pela
Adrninistração. na lntpreusa Olicial- a[é o quirrto clia útil clo nlês segrrinte ao de sua assinatura. para
ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, apos o que cleverá sc'r prrlvidenciado o registrc do
instru¡ne¡rto no órgão intercssado. de acordo cont o art. 60 da Le i n. 8,666/93.

CLAUSULA DECIMA NONA - Do Cumprimento ao Decreto Distrit¡l n" 34.031/2012

l-lavendo irregularidades neste instrunrento. errtre ern contato cotlt a Ouvidoria de Cornbate à
Corrupção, llo telefone 0800.6449060 (Decreto n" 31,03112012). (Parecer n" 330/2014
PROCAD/PGDF).

cl.ÁusuLA vIGÉSIMA - Do Foro

Fica eleito o Folo de Brusí[ia. Dist¡'ito Federal. para dit'îlnir quaisquer dirvidas rclativas ao
cutttplimerrto do prcsente Colttlato.

Brasília-DF.02 nraio cle 2017

Pelo Distrito Fede
LUIS REIS

Francisco [:. ce Íìou.:E
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Pela Contratadn:
IEFQUIN Lkrirjade de
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