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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO 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 007/2021 - SETRAB/DF, 

NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 05/2002. SIGGO Nº: 043229
PROCESSO SEI Nº 04012-00000626/2021-43

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

1.1. O DISTRITO FEDERAL, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO  DISTRITO  FEDERAL/SETRAB-DF, doravante  denominada CONTRATANTE,
com sede no Setor de Edi�cios de U�lidade Pública Norte – SEPN, Quadra 511, Bloco A, Asa Norte – CEP: 70.758-900, nesta Capital, inscrita sob o CNPJ nº
34.346.776/0001- 80, neste ato representada por THALES MENDES FERREIRA, brasileiro, residente e domiciliado nesta Capital, portador do RG nº 184.904-0
SSP/DF, inscrito sob o CPF  nº 697.034.001-59, na qualidade de SECRETÁRIO DE ESTADO, nomeado no DODF nº 14, de 21/01/2020, página nº 13, com delegação
de competência prevista nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010, e ao
parágrafo único, art. 105 da Lei Orgânica do Distrito Federal c/c art. 68 do Decreto Distrital nº 35.391, de 2014 e, de outro lado, o SERVIÇO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL/SENAI – Departamento Regional do Distrito Federal, doravante denominada CONTRATADA, com sede no Área Especial nº 2,
Setor C Norte – Tagua�nga Norte/DF - CEP 72.115-950, inscrito sob o CNPJ nº 03.806.360/0003-35, neste ato representado por MARCO ANTONIO AREIAS
SECCO, brasileiro, portador do RG  nº  3.076.720-9 SSP/PR,  inscrito sob  o  CPF  nº 530.158.949-00, na qualidade de DIRETOR REGIONAL, celebram, com fulcro
na Lei Federal nº 8.666, de 1993 o presente Termo Contratual mediante as cláusulas e condições seguintes:

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PROCEDIMENTO      

2.1. O presente Contrato obedece aos termos do Projeto Básico - SETRAB/SQP/COPEQ/DPPQ/GFC (61957303), da Proposta (56989477), da Ra�ficação de
Dispensa de Licitação (58663251), baseada no inciso XIII do art. 24, c/c art. 26 e com as demais disposições da Lei nº 8.666/93, e do Decreto nº 41.037, de 28 de
julho de 2020.

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO

3.1. O contrato tem por objeto a contratação de empresa/en�dade especializada na prestação de serviços de qualificação social e profissional para a realização
de cursos. 

3.2. A prestação dos serviços referidos no item 3.1. acontecerão de forma presencial e i�nerante nas Regiões Administra�vas (RA’s), denominadas,
microterritórios e, a sua vez, dentro dos macroterritórios de atuação da Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal, como definido na Portaria nº 31, de
26 de Janeiro de 2021, a fim de atender o Programa RENOVA-DF, nos termos do Decreto nº 41.037, de 28 de julho de 2020, conforme condições e especificações
constantes no Projeto Básico - SETRAB/SQP/COPEQ/DPPQ/GFC (61957303) e seus anexos, que passam a integrar o presente Termo.

3.3. Os serviços são referentes a cursos na modalidade presencial, des�nados para o/a cidadão(ã) desempregado(a) a par�r de 18 (dezoito) anos.
A qualificação será ofertada no Programa RENOVA-DF. O curso oferecido será distribuído em etapas, sendo 03 (três) etapas a cada Ciclo, podendo ofertar até
 4000 (quatro mil)  vagas ao final de 12 (doze) meses.

3.3.1. Distribuição de Vagas por Ciclo de Execução:  

Nº de Horas/Aula por
Etapa

Nº de Etapas por
Ciclo

 Nº de Horas/Aula por
Ciclo

Nº de qualificandos por
Ciclo Nº de Ciclos/Ano Nº de qualificandos/ano.

80 03 240 1000 04 4000

 

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 10º da Lei nº 8.666/93.

4.2. Da Operacionalização do Serviço: 

4.2.1. Os cursos serão ofertados em 04 (quatro) Ciclos, sendo cada Ciclo equivalente a 3 (três) Etapas (80h/aula cada), serão realizados nos turnos matu�no e
vesper�no e terá a quan�dade de 25 alunos por turma.   

CURSO: AUXILIAR DE MANUTENÇÃO

Conteúdo Programá�co Carga Horária Total  (Ciclo) Modalidade

Jardinagem: técnicas de poda, adubação, manutenção de canteiros e plan�o.
Manuseio de ferramentas de corte e roçadeira;

Pedreiro: traço de argamassa e técnica de assentamento de �jolos;

Pintor: preparação de super�cie e pintura;

Instalações Elétricas: manutenção elétrica básica.

Obs.: eventualmente poderá haver subs�tuição de conteúdo com noções básicas de
hidráulica e soldagem, dependendo da especificidade dos equipamentos públicos.

240h Qualificação  Profissional

4.3.2. Todos os cursos deverão possuir conteúdo obrigatório de qualificação social: conhecimentos sobre saúde e segurança no trabalho, educação ambiental,
direitos humanos, sociais e trabalhistas, informação e orientação profissional e gestão do trabalho, aplicados à realidade local, às necessidades do/a
trabalhador/a e ao mercado de trabalho, conforme dispõe o Plano Distrital de Qualificação (Resolução nº 201/2010 – Conselho do Trabalho do Distrito Federal).
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CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR

5.1. O valor total do Contrato é de R$ 9.600.000,00 (nove milhões seiscentos mil reais), devendo a importância ser atendida à conta de dotações orçamentárias
consignadas no orçamento corrente – de acordo com as Normas de Execução Orçamentária e Financeira do Distrito Federal.

5.1.1. Memória de cálculo constante no item 11 do Projeto Básico - SETRAB/SQP/COPEQ/DPPQ/GFC (61957303).

5.2. Os Contratos celebrados com prazo de vigência superior a doze meses, terão seus valores anualmente, reajustados por índice adotado em lei ou, na falta de
previsão específica, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC.

 

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1.  A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: Disponibilidade Orçamentária n.º 80/2021 - SETRAB/SUAG/COFIN/DIORF/GEOR (60372956)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO/U.G.: 250101- 00001 - Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 25101 - SETRAB

ESFERA: 1 - Fiscal

FONTE DE RECURSO: 100 - Ordinário Não Vinculado

NATUREZA: 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

PROGRAMA DE TRABALHO: 11.333.6207.2900.0017 - EXPANSÃO DA OFERTA DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL
PROFISSIONAL PARA JOVENS E ADULTOS-RENOVA DF-DISTRITO FEDERAL

DISPONÍVEL : R$ 9.600.000,00 (nove milhões seiscentos mil reais)

6.2. O empenho inicial é de R$ 2.400.000,00 (dois milhões quatrocentos mil reais), conforme Nota de Empenho nº 2021NE00175, emi�da em 23/04/2021, sob o
evento nº 400091– Empenho da Despesa, na modalidade "Es�ma�vo".

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, mediante a apresentação de Nota
Fiscal, liquidada até 30 (trinta) dias de sua apresentação, devidamente atestada pelo Executor do Contrato.

7.2. Com intuito de corroborar com a legislação vigente a CONTRATADA deverá apresentar os seguintes documentos:

7.2.1. Cer�ficado de Regularidade do Fundo de Garan�a por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal;

7.2.2. Cer�dão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal;

7.2.3. Prova de regularidade com a Fazenda Federal por meio da Cer�dão Conjunta de Débitos rela�vos aos Tributos Federais e a Dívida A�va da União, expedida
pelo Ministério da Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil;

7.2.4. Cer�dão de regularidade rela�va a débitos dos inadimplentes perante a Jus�ça do Trabalho, mediante a apresentação de cer�dão nega�va, em plena
validade, que poderá ser ob�da no site www.tst.jus.br/cer�dao;

7.3. O pagamento será feito mediante entrega dos serviços, a cada etapa realizada, com validação e aprovação pela SETRAB/DF, respeitando as proporções em
relação ao valor total do Programa por quan�ta�vo de vagas, conforme  Projeto Básico.

7.4. A Contratante deverá apresentar a Nota Fiscal dos serviços prestados, devidamente acompanhada do relatório �sico – financeiro e documentação de
regularidade fiscal e previdenciária, em observância ao art. 27 da Lei nº 8.666/93.

7.5. O desembolso �sico financeiro do contrato poderá ser modificado pela Contratante para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitando
os direitos da Contratada, conforme disposto no Ar�go 58, Inciso I da Lei nº 8.663/93.

7.6. Decorridos 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 IPCA, nos termos do art. 3º do Decreto nº 37.121/2016.

7.7. E demais condições estabelecidas no Projeto Básico - SETRAB/SQP/COPEQ/DPPQ/GFC (61957303) e legislação vigente.

 

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

8.1. O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura, com eficácia a par�r de sua publicação, podendo, por interesse das partes, ser
prorrogado por períodos sucessivos, limitando a sua duração a 60 (sessenta) meses, nos termos do ar�go 57, II, da Lei nº 8.666, de 1993, por meio de Termo
Adi�vo.

 

CLÁUSULA NONA – DAS GARANTIAS

9.1. A critério da Contratante a Contratada é dispensada de apresentar garan�a, conforme disposição do caput do art. 56, da Lei nº 8.666/1993, conforme
disposto no Projeto Básico - SETRAB/SQP/COPEQ/DPPQ/GFC (61957303).

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO DISTRITO FEDERAL

10.1. O Distrito Federal responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável
nos casos de dolo e culpa;

10.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

10.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas,
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis;

10.4. No�ficar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no decorrer da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

10.5. Pagar para a contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no Projeto Básico - SETRAB/SQP/COPEQ/DPPQ/GFC
(61957303) e seus anexos;

http://www.tst.jus.br/certidao%3B
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10.6. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela Contratada;

10.7. Os danos causados no decorrer da execução deverão ser reparados pela Contratada ou indenizados;

10.8. Efetuar o pagamento à Contratada, conforme es�pulado neste instrumento;

10.9. Documentar as ocorrências havidas firmadas juntamente com os prepostos da Contratada;

10.10. Emi�r parecer em todos os atos rela�vos à execução do contrato, em especial aplicação de sanções, alterações e repactuações do contrato;

10.11. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada;

10.12. Manter sob guarda, obrigatoriamente, por um período de 5 (cinco) anos o Banco de Dados do programa, bem como o arquivo com a cópia dos
cer�ficados e relação nominal dos alunos inscritos e cer�ficados;

10.13. Exigir a implementação do Programa de Integridade das Empresas a serem contratadas pela Administração Pública do Distrito Federal, nos termos do Art.
15, da Lei nº 6.112/2018, alterada pela Lei nº 6.308/2019;

10.14. Disponibilizar água potável e infraestrutura sanitária para os qualificandos, instrutores e equipe técnica do projeto nos diferentes locais de intervenção;

10.15. Comunicar formalmente ao SENAI-DF o início de cada ciclo do programa com antecedência mínima de 10 (dez) dias, de forma a permi�r o planejamento
da operação;

10.16. Observar as disposições e responsabilidades constantes da Proposta (56989477) apresentada pelo SENAI-DF.

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

11.1. A Contratada fica obrigada a apresentar ao Distrito Federal:

11.1.1. até o quinto dia ú�l do mês subsequente, comprovante de recolhimento dos encargos previdenciários, resultantes da execução do Contrato;

11.1.2. comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais.

11.2. Cons�tui obrigação da Contratada o pagamento dos salários e demais verbas decorrentes da prestação de serviço.

11.3. A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes.

11.4. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Projeto Básico, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusividade seus riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.

11.5. Executar os serviços conforme especificações constantes no Projeto Básico com eficiência, eficácia e qualidade pedagógica.

11.6. Reparar, corrigir, remover ou subs�tuir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que seja
constatado vício, defeito ou incorreção resultante da execução inadequada.

11.7. U�lizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em
vigor.

11.8. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que terão permissão para tratar de assuntos relacionados à execução dos
serviços.

11.9. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja
inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante.

11.10. Atender às solicitações da Contratante quanto à subs�tuição de empregados alocados na Contratada, nos casos em que ficar constatado descumprimento
das obrigações rela�vas à execução dos serviços, conforme descrito no Projeto Básico.

11.11. Instruir seus colaboradores a respeito das a�vidades a serem desempenhadas durante a execução dos serviços, alertando-os a não executarem a�vidades
a menor e nem a maior daquelas cobertas pelo contrato.

11.12. Não permi�r a u�lização de qualquer trabalho de menor de 16 (dezesseis anos), exceto na condição de aprendiz para os  maiores de 14 (quatorze anos);
nem permi�r a u�lização do trabalho do menor de 18 (dezoito anos) em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

11.13. Manter durante toda a vigência do contrato compa�bilidade com as obrigações assumidas e condições de habilitação e qualificação exigidas no Projeto
Básico.

11.14. Guardar sigilo sobre todas as informações ob�das em decorrência do cumprimento do contrato.

11.15. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quan�ta�vos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja sa�sfatório para o atender o objeto
do Projeto Básico, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

11.16. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços.

11.17. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, no montante de até
25% (vinte e cinco por cento), do valor inicialmente contratado, nos termos do art. 65, §1° da Lei nº 8.666/1993.

11.18. Dispor de todos os recursos materiais, tecnológicos, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários à perfeita execução do objeto do Projeto Básico.

11.18. Dispor de todos os recursos pedagógicos necessários, assim como as ferramentas e utensílios previstos na Proposta (56989477) e no Projeto Básico -
SETRAB/SQP/COPEQ/DPPQ/GAP (56989175) para a perfeita execução do objeto.

11.19. Subs�tuir todo e qualquer material defeituoso em razão de ação ou de omissão involuntária, negligência, imprudência, imperícia ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior sem ônus para a Contratante e sem implicar alterações nos prazos es�pulados no presente Projeto Básico.

11.20. Assumir os custos referentes a quaisquer danos decorrentes de eventuais equívocos no dimensionamento dos quan�ta�vos necessários à execução do
programa.

11.21. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores,
prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, ao Distrito Federal ou a terceiros.

11.22. Disponibilizar, a qualquer tempo, durante a execução, informações gerenciais e dados sobre o programa;

11.23. Transferir, após o término do programa, o Banco de Dados, bem como, o arquivo com a segunda via dos cer�ficados dos alunos concluintes e relação
nominal, com endereço, telefone e curso dos alunos inscritos e cer�ficados.

11.24. Manter sob guarda, sob um período de 05 (cinco) anos, cópia do Banco de Dados do programa.

11.25. A contratada fica obrigada a respeitar os termos es�pulados no Decreto nº 38.365, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 143, de 27 de julho
de 2017, que regulamenta a Lei nº 5.448, de 12 de janeiro de 2015, que proíbe conteúdo discriminatório contra a mulher.

11.26. Comprovar a implantação do Programa de Integridade, nos termos do Art. 5º, da Lei Distrital nº 6.112/2018, alterada pela Lei nº 6.308/2019;

11.27. A en�dade contratada deverá registrar a frequência dos alunos nos cursos matriculados.
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11.27.1. Meio de comprovação: relatório de registro de frequência, contendo nome do aluno, CPF, curso, turma, turno e data do registro.

11.28. A Contratada deverá fornecer lista nominal de todos qualificandos frequentes, ao final de cada etapa, para subsidiar o pagamento da bolsa auxílio.

11.29. A Contratada deverá ofertar seguro adequado à sua prá�ca ro�neira do fazer profissional aos qualificandos matriculados e com frequência no programa.

11.30. Em relação ao material pedagógico:

11.30.1. A Contratada deverá entregar o material pedagógico aos qualificandos, na quan�dade e qualidade necessárias para execução das aulas teóricas e
prá�cas sem custo adicional para a Contratante; 

11.30.2. O material didá�co, deverá ser subme�dos,  à aprovação da Contratante, por meio da entrega de 1 (um) exemplar até, no máximo 02 (dois) dias
corridos, antes do início das aulas, devendo a aprovação da Contratante ser, em até 02 (dois) dias corridos; 

11.30.3. Material Didá�co: composto por 1 (um) crachá, 1 (um) apontador de lápis, 2 (duas) canetas esferográficas da cor azul ou preta, 1 (um) borracha branca,
5 (cinco) lápis da cor preta, 1 (um) caderno espiral com 48 (quarenta e oito) folhas;

11.30.4. As apos�las deverão ser reproduzidas em gráfica, observando-se a nova regra ortográfica. As apos�las poderão ser subs�tuídas por livros
comercializados no mercado, desde que jus�ficado o uso e com a devida anuência da Contratante;

11.30.5. Prazo para entrega aos alunos: até o 2º dia de aula.

11.31. Nos casos de subs�tuições de alunos, em razão de desistência, esta será permi�da desde que a carga horária cursada até o momento da subs�tuição não
seja superior a 20% da carga horária da etapa inicial.

11.31. Cons�tuem obrigações da CONTRATADA as demais condições constantes do Projeto Básico - SETRAB/SQP/COPEQ/DPPQ/GFC (61957303).

 

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 e desde que previamente jus�ficado nos autos.

12.2. A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização financeira, prevista no Contrato bem como empenho de
dotações orçamentárias suplementares, até o limite do respec�vo valor, dispensa a celebração de aditamento.

12.3. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total do objeto do Contrato, cujo descumprimento ensejará a rescisão do Contrato em
atenção ao previsto no art. 72 c/c art. 78, VI, da Lei nº 8.666/93”.

 

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 na Jus�fica�va de
Dispensa de Licitação, descontada da garan�a oferecida ou judicialmente, sem prejuízo  das sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93, facultada ao Distrito
Federal , em todo o caso, a rescisão unilateral.

13.2. A CONTRATADA que não cumprir integralmente as obrigações assumidas, garan�da a prévia defesa, fica sujeita às sanções estabelecidas no Decreto nº
26.851, de 30/05/2006, publicado no DODF nº 103, de 31/05/2006, pg. 05/07, alterado pelos Decretos nºs 26.993/2006, de 12/07/2006, 27.069/2006, de
14/08/2006 e 35.831/2014 de 22/09/2014 e suas alterações posteriores.

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO AMIGÁVEL

14.1. O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente em comum acordo, bastando para tanto, manifestação escrita de uma das partes, com antecedência
mínima de 60 (sessenta) dias, sem interrupção do curso normal da execução do Contrato, devendo ser precedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente, conforme art. 79, II c/c §1º, da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO

15.1. O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no respec�vo processo, observado o disposto nos ar�gos 77 e 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. Fica proibido o uso de mão de obra infan�l, sob pena de rescisão do contrato e a aplicação de multa, sem prejuízo das sanções legais cabíveis, conforme
disposto na Lei nº 5.061/2013.

15.3. Na hipótese de comprovada vantajosidade e economicidade para a Administração, o Contrato atual será prontamente rescindido, sem qualquer direito de
indenização à CONTRATADA, ressalvado o aviso prévio de 30 (trinta) dias de antecedência à rescisão.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA

16.1. 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

17.1. O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal, designará uma Comissão Representante para o Contrato, que
desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil.

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO

18.1. 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 no órgão
interessado, de acordo com o parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93.

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA  – DO FORO

19.1. Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas rela�vas ao cumprimento do presente Contrato.

19.2. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupção coordenada pela Secretaria de Estado de
Transparência e Controle do Distrito Federal, por meio do Telefone: 0800-6449060. (Decreto Distrital n.º 34.031, de 12.12.2012).
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Brasília/DF,        maio de 2021.

 

Pela CONTRATANTE:

 

THALES MENDES FERREIRA

Secretário de Estado

 

Pela CONTRATADA:

 

MARCO ANTÔNIO AREIAS SECCO

SENAI-DF/Diretor Regional
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