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-¡f6_GOVERNO DO DISTRITO FEDERAT

Secretaria de Estado de Cultura

ORDE¡,I DE SEFVTç0 ¡f 45û

Pûtcda no CONTRATO DE PRESTAÇAO
SERVIçOS N'017/2017-SC,
TER]VIOS DO PADRÃO II2OO2,
PROCESSO N" 150.00141U2016

CLAUSULA PRIMEIRA- Das Partes

O DISTRITO FEDERAL, através da SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, inscrila
no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o no 03,658.028/0001-09, com sede no Setor Cultural
Norte, Via N2, Anexo do Teatro Nacional Cláudio Santoro, representada por LUIS GUILHERLE
ALMEIDA REIS, na qualidade de Secretário de Estado de Cultura, conforme delegação de
competência outorgada pelo Senhor Governador, através do Decreto 32.598/2010, doravante
denominada simplesmente SECRETARIA, e a empresa REAL COMÉRCIO E ENGEIIHARIA
LTDA ME, doravante denominada Contratada CNPJ n.o 08.934.816/0001-02, com sede no SHCGN

- CLR 706 Bloco D loja 05 - Asa Norte - Brasllia - DF - CEP:70.740-514 - Telefone: 3039-5119,
neste ato representado por YURIARLEY ALVES MOURÃO, RG no 2.I6I.94GSSP-DF e CPF no

978.516,04f-68, na qualidade de representante legal.

CLÁUSULA SEGUNDA _Do Procedimento

p presente Contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico n"ÛOSlZOl7-
PREGAO/SECULT e s€us Anexos de fls. 65 a 78, da Proposta de Prrcços de fls. 90, da Lei no

10.520, de 17/07/2002, bem como pela Leino 8.666,de21/06/1993, subsidiariamente.

CLÁUSULA TERCETRA - Do objero

O Contrato tem por objeto a contratação de empresa na execução de serviços de manutenção
corretiva e preventiva do sistema de lluminação externa do Museu Nacional, localizado no SCTS lote
01, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência do Edital de Pregão
Eletrônico n'005/2017-PREGÃO/SECULT e s€us Anexos de {ls. 65 a 7E, da Proposta de Preços
de fls. 90, na Lei no 10.520, de 17/07/2002, bem como na Lei no 8.666, de 21/0611993,
subsidiariamente.

CLÁUSULA QUARTA- Da Forma e Regime de Execução

4.1 - O Contrato será executado de forma indireta, sob o regime de empreitada por preço

unitário, segundo o disposto nos arts, 6o e I 0o, da Lei 8.666/93.
4.2 - E vedada a subcorrtratação, cessão ou transferência parcial ou total do objeto deste

contrato, cujo descumprimento ensejará rescisão contratual, exegese do art. 78, inciso VI, da Lei
8.666/93.

cLÁusuLA QUINTA - Do vator

5,1 - O valor total do contrato é estimado em R$ 29.E80,00 (VINTE E NOVE MIL,
OITOCENTOS E OITENTA REAIS), procedente do orçamento do Distrito Federal para o corrente
exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual.

CLÁUSULA SEXTA - Da Dotação Orçamentária

6.I - A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:
I - Unidade Orçamentiíria: l6l0l
ll - Prograrna de Trabalho: 13.422.6002.?3965284
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XVIII - Responsabilizar-se pelo exato cumprimento de todas as obrigações e exigências decorrentes da

legislação trabalhista e previdenciâria, ficando claro inexistir entre seus empregados e 
^

CONTRATANTE vínculo emprcgatício ou de qualquer outra natureza, razÁo pela qual coreräo por

conta exclusiva da CONTRATADA todos os ônus decorentes de rcscisões de contratos de trabalho e
atos de subordinação de seu pessoal;

t|.?-TERMOS E CONDrÇÕES PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO:
Os seniços devel6o ser executados conforme disposto no Termo de Referência - Anexo I do
Edital de Prcgño Eletrônico n'005/2017-PREGÃO/SECULT e seus Anexos;
I L3 - cumprir todas as obrigações constantes do Edit¡l de Pregão Êletrônico n'005/2017-
PRXGÃO/SECULT e seus Anexos de fls. 65 a 78, da Proposta de Preços de fls. 90, que passam a

faz*r pafte do presente contrato, independente de sua transcrição.
11.4 - Não haverá, sob qualquer hipótese, a possibilidade de transferência ao Distrito Federal de

responsabilidade por encargos trabalhistas, fiscais, comerciais e/ou previdenciários porventura

inadimplidos pela empresa contratada, bem como formação de vínculo empregatício entre seus

empregados e a Administração, tudo nos termos do art. 71, $ 1o, da Lei n'8.666193.
11.5 -Nos termos do Art. 66-A, da Lei no4.317/2009, incluído pela Lei no5.375, de l2 de agosto de

2014, as empresas contratadas para execução dos serviços objeto deste Edital deverão resewar para

pessoas com deficiência o mí¡limo deTVo de vagas de trabalho surgidas em decorrência dos eventos,

11.6 - Os administradores da contratada deverão prestar declaração quanto à não ocorrência de

nepotismo conforme Recomendação no 1522015-2' PJFEIS - Promotoria de Justiça de Fundações e

Entidades de Interesse Social.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- Da Alteração Contretual

lZ.l - Toda e qualqueralteração contratual deverá ser feita mediante acelebração de Termo
Aditivo, com atxparo no art. 65, da l-ei 8.666193, vedada a modificação do objeto.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - I)as Penalidades

l3.l - O atraso injustificado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato,

sujeitará a Contratada às sanções previstas no Edital de Pregão Eletrônico no 005/2017-
PREGÃO/SECULT e seus Anexos, descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela

Administração ou judicialmente, sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei 8.666/93, facultada

ao Distrito Feder¿l em todo caso, a rescisão unilateral.

13.2 - Estaná a Contratada sujeita ao Decreto-DF no 26.851196, alterado pelo Decreto no

26.993/2006:.
13.2.1- Art.78, inciso XVIII,clcart.27,inciso V, da Lei n.8.666/93;
13.2.2 - Att. 70 da Lei n" 10.520/2002.
13.3, Em caso de rescisão motivada pelo art. 77 daLeino 8.666/93, a Administração poderá

investir-se na posse de bens, aliena¡ coisas, promover contratações para conclusão ou aperfeiçoamento
dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -Da Rescisão Amigável

O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente após autorização escrita e fundamentada da

autoridade competente, a depender do juízo de conveniência da Administração.
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CLÁusuLA DÉCIMA euINTA -Da Rescisão

O Contrato poderá ser rescindido por qualquer das hipóteses legais previstas no art.78 da Lei
n" 8.666/93, sujeitando-se a contratada às consequências determinadas pelo art. 80 desse diploma
legal, sem prejuízo das demais sanções cabíveis,

CLÁUSULA DÉCIMÀ SEXTA- I)os Débitos para com a Fazenda pública.

Os débitos da Contratada para com o Distrito Federal, decorrentes ou não do ajuste, serão
inscritos em Dívida Ativa e cobrados mediante execução na forma da legislação pertinente, podendo,
quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato.

CLÁUSULA DÉcIMA sÉnun- no Execuror

O Distrito Federal, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA designará
Comissão de Executor para os Contratos que desempenhará as atribuições previstas nas Normas de
Execução Orçamentária, Financeira e ContábiL

CLÁUSULA DÉCIùIA OITAvA- Da publicação e do Regisrro

A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela
Administração, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatur4 para
ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do
instrumento no órgão interessado, de acordo com o art. 60 da Lei no 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA -Do Cumprimento ao Decreto Distrital n" 34.031f2012

Havendo imegularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à
Corrupção, no telefone 0800.6449060 (Decreto no 34.031/2012). @arecer no 33Ol2Ol4
PROCAD/PGDF).

cLÁusuLA vIGÉsIMA - Do Foro

Fica eleito o Foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao
cumprimento do presente Contrato,

Brasília-DF, 0l de j o de2017

Pelo Distrito Fed

Pela Contratada:
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DATA PAGAMENTO

01to6r2017

_G4u_çÂol
NOME OU RAZAO SOCIAL

REAL coruÉRclo E ENGENHARTA LTDA-ME
ENDEREçO
ST SHCGN CLR AD 706 BLOCO O LOJA 05

CPF / CNPJ

08.934.81ô/0001-02
CIDADE
ASA NORTE

TELEFONE

303951 19
UF CEP
DF 70740514

eseecrncaçÃo
CAUçÃO

COD.RECEITA NO DOCUMENTO
9041 0F,N.019/2017-SECULT

tNFoRMAçOes pneusrAs EM lt¡srnuçÃo
REcEBEMos A IMpoRTANCIA AcrMA en¡ espÉcte, NA cARANTIA Do EDITAL Do
pnrcÃo ELETRoNIco DE N 00s/20t7-sEcuLT, vENcTMENTo pARA 31.12.2017.

Autenticaçõo

VALOR
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