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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 Aquisição de Bens nº 018/2020 - SETRAB, nos termos do Padrão nº 07/2002.
Contrato SIGGO nº: 042062
Processo Eletrônico nº 04012-00003500/2020-40
CLÁUSULA PRIMEIRA – Das Partes
1.1. O DISTRITO FEDERAL, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DISTRITO
FEDERAL/SETRAB-DF, doravante denominada CONTRATANTE, com sede na SCS Quadra 6 Lotes 11/12 - 6º
andar – Bairro: Asa Sul - CEP: 70.306-905, 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 1849040, SSP-DF, inscrito sob o CPF nº 697.034.001-59, na qualidade de
SECRETÁRIO DE ESTADO, nomeado no DODF nº 14, de 21 de janeiro de 2020, página nº 13, com
delegação de competência prevista no Decreto nº 36.916, de 26 de novembro de 2015, publicado no
Diário Oﬁcial do Distrito Federal nº 228, de 27 de novembro de 2015, página nº 2, e nas Normas de
Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro
de 2010 e, de outro lado, a empresa NOVA ND COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS INDÚSTRIAIS E
DIDÁTICOS EIRELI, doravante denominada CONTRATADA, com sede na Rua São Francisco, 506 – sala 04 –
Bairro Santo Antônio – São Caetano do Sul – São Paulo/SP, CEP: 09.530-050, inscrita sob o CNPJ nº
25.071.761/0001-65, neste ato representada por VIRGINIA APARECIDA VILLA LUIZ, brasileira, casada,
portadora do RG nº 6.911.481-5, inscrita sob o CPF nº 131.588.598-07, na qualidade de
DIRETORA/SÓCIA.
CLÁUSULA SEGUNDA – Do Procedimento
2.1. O presente Contrato obedece aos termos da Ata de Registro de Preços nº 43/2019 (SEI – 48650227),
Pregão Eletrônico nº 43/2019 (SEI – 49880495), da Solicitação de Adesão (SEI – 49050469), da Declaração
de Fornecimento e Cumprimento (SEI – 50904707), da Lei nº 8.666/93 e da lei nº 10.520/2002.
CLÁUSULA TERCEIRA – Do Objeto
3.1. O presente Contrato tem por objeto a aquisição de impressora 3D de alta capacidade para atender a
Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal (SETRAB/DF), conforme condições e especiﬁcações
constantes no Termo de Referência 5 (SEI – 48746795), e no Anexo I, empresa 10, da Ata de Registro de
Preços nº 43/2019 (SEI – 48650227) e Proposta do Fornecedor (SEI – 50904707).
CLÁUSULA QUARTA – Da Forma e Regime de Execução
4.1. O Contrato será executado de forma indireta, sob o regime de preço unitário, segundo o disposto nos
arts. 6º e 10º da Lei nº 8.666/93;
4.2. A entrega do objeto processar-se-á em remessa única, com prazo de entrega em até 30 (trinta) dias
corridos, contados a par r da assinatura do contrato, conforme especiﬁcação con da no Termo de
Referência 5 (SEI – 48746795), facultada sua prorrogação nas hipóteses previstas no § 1º, art. 57 da Lei nº
8.666/93, devidamente jus ﬁcada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente
para celebrar o Contrato;
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4.3. O local de entrega e a condições de recebimento serão de acordo com o item 9 e o item 10 do Termo
de Referência 5 (SEI – 48746795).
CLÁUSULA QUINTA – Do Valor
5.1. O valor total do Contrato, conforme Anuência de Adesão da Ata nº 43/2019 (SEI – 49050469) é de R$
343.240,00 (trezentos e quarenta e três mil, duzentos e quarenta 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, enquanto a parcela remanescente
será custeada à conta de dotações a serem alocadas no(s) orçamento(s) seguinte(s);
5.3. 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 IPCA, nos
termos do art. 3º do Decreto nº 37.121/2016.
CLÁUSULA SEXTA – Da Dotação Orçamentária
6.1. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária – Disponibilidade Orçamentária n.º
95/2020 – SETRAB/SUAG/DIORF/GEOR (SEI – 49330939):
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CÓDIGO/U.G.:

250101 – 00001 – Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal

UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA:

25101 – SETRAB

ESFERA:

01 – Fiscal

FONTE
RECURSO:

DE

PROGRAMA
TRABALHO:

DE

NATUREZA
DESPESA:

DE

SUBITEM
DESPESA:

DA

VALOR TOTAL:

100 – Ordinário Não Vinculado
11.333.6207.2667.0014 – (EPI) PROMOÇÃO DE AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL
PARA PESSOAS VULNERÁVEIS – IMPLANTAÇÃO
DO PROGRAMA DE APOIO A INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO DISTRITO
FEDERAL – DF – DISTRITO FEDERAL.
44.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
35 – Equipamentos de Microinformá ca
R$ 343.240,00 (trezentos e quarenta e três mil, duzentos e quarenta reais)

6.2. O empenho inicial é de R$ 343.240,00 (trezentos e quarenta e três mil, duzentos e quarenta reais),
conforme a Nota de Empenho nº 2020NE00277, emi da em 29/10/2020, sob o evento nº 400091, na
modalidade "Ordinário".
CLÁUSULA SÉTIMA – Do Pagamento
7.1. 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.
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7.2. Para efeito de pagamento, a Contratada deverá apresentar os seguintes documentos:
7.2.1. Cer dão de regularidade de débitos Rela vos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros,
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Decreto Federal nº 6.106/2007);
7.2.2. Cer ﬁcado de Regularidade do Fundo de Garan a por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF
– Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90);
7.2.3. Cer dão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal;
7.2.4. 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;
7.2.5. Cer dão de regularidade rela va a débitos inadimplidos 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;
7.2.6. Comprovação de que a empresa mantém reserva de cargos para pessoa com deﬁciência ou para
reabilitado da Previdência Social, conforme disposto no art. 66-A da Lei nº 8.666, de 1993;
7.3. Em observância ar go 6º do Decreto n° 32.767/2011 os pagamentos referentes a créditos de valores
iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) serão feitos através de conta corrente em nome do
beneﬁciário junto ao Banco de Brasília S/A – BRB, ressalvadas as exceções do parágrafo único.
CLÁUSULA OITAVA – Do Prazo de Vigência
8.1. O contrato terá vigência de 90 (noventa) dias a contar de sua assinatura, com eﬁcácia a par r de sua
publicação, conforme item 16.2 do Termo de Referência 5 (SEI – 48746795).
CLÁUSULA NONA – Das garan as
9.1. A Contratada, no prazo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura do Contrato, prestará garan a no
percentual correspondente a 2% (dois por cento) do valor total do presente Contrato, sendo o valor da
garan a de R$ 6.864,80 (seis mil oitocentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos), nos termos do
Art. 56, da Lei nº 8.666/1993, conforme previsto no item 17 do Termo de Referência 5 (SEI – 48746795).
CLÁUSULA DÉCIMA – Da responsabilidade 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 de 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. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;
10.4. Nomear Comissão, Executor e Suplente do contrato ou instrumento hábil (previstos no Art. 62 da
Lei nº 8666/1993), quando necessário, dos quais serão incumbidos às atribuições con das nas normas de
execução orçamentária e ﬁnanceira vigente, e Lei nº 8.666/1993;
10.5. 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;
10.6. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela
CONTRATADA;
10.7. Permi r o acesso dos empregados da CONTRATADA, devidamente iden ﬁcados, às suas instalações
para entrega dos materiais deste Termo de Referência;
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10.8. Acompanhar e ﬁscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de servidor
especialmente designado;
10.9. Efetuar o pagamento no prazo e condições previstas;
10.10. Responsabilizar-se, pelo termo de aceite do objeto efe vamente entregue e/ou realizado ou
recusá-los, mo vada e fundamentadamente;
10.11. Veriﬁcar minuciosamente, no prazo ﬁxado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente
com as especiﬁcações constantes do termo de Referência e da proposta, para ﬁns de aceitação e
recebimento deﬁni vos;
10.12. Proporcionar todas as facilidades para que a empresa CONTRATADA possa cumprir suas obrigações
dentro das normas e condições assumidas por ocasião da assinatura do contrato;
10.13.Par cipar a vamente das sistemá cas de supervisão, acompanhamento e controle de qualidade
dos produtos;
10.14. Realizar rigorosa conferência das caracterís cas dos materiais entregues somente atestando os
documentos das despesas quando comprovada a entrega ﬁel e correta dos materiais;
10.15. Cons tuem obrigações do Distrito Federal as condições constantes do item 13 do Termo de
Referência 5 (SEI – 48746795).
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Das Obrigações e Responsabilidades da Contratada
11.1. A Contratada ﬁca obrigada a apresentar, ao Distrito Federal:
I – até o quinto dia ú l do mês subsequente, comprovante de recolhimento dos encargos previdenciários,
resultantes da execução do Contrato;
II – comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, ﬁscais e comerciais;
III – A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes do Edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusividade seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do
objeto;
IV – Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os ar gos
14 e 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), ﬁcando a CONTRATANTE
autorizada a descontar da garan a depositada pela CONTRATADA os valores es pulados pelos danos
provocados, conforme deﬁnidos no Termo de Referência;
V – U lizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em
conformidade com as normas e determinações em vigor;
VI – Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que terão
permissão para tratar de assuntos relacionados à execução dos serviços;
VII – Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as
demais previstas na legislação especíﬁca, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à
CONTRATANTE;
VIII – Instruir seus empregados 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;
IX – Não permi r a u lização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condição de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permi r a u lização do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
X – Manter durante toda a vigência do contrato compa bilidade com as obrigações assumidas e
condições de habilitação e qualiﬁcação exigidas no Termo de Referência;
XI – Arcar com despesas com frete de responsabilidade da CONTRATADA, treinamento, deslocamento e
instalação do produto;
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XII – Guardar sigilo sobre todas as informações ob das em decorrência do cumprimento do contrato;
XIII – 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 da licitação, 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;
XIV – Dispor de todos os recursos materiais, tecnológicos, equipamentos, ferramentas e utensílios
necessários à perfeita execução do objeto do Termo de Referência 5 (SEI – 48746795);
XV – 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 Termo de Referência 5
(SEI – 48746795);
XVI – 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;
XVII – Subs tuir o produto defeituoso, durante o período de garan a, por outro novo, quando constatado
defeito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, a par r da comunicação da CONTRATANTE;
XIX – 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 Federal nº 8.666/1993;
XX – 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.
11.2. Cons tuem obrigações da empresa contratada as condições constantes do item 12 do Termo de
Referência 5 (SEI – 48746795).
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. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total do objeto deste Contrato.
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, 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 caso, a
rescisão unilateral;
13.1.1. 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, páginas 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;
13.2. E demais situações previstas no item 23 do Termo de Referência 5 (SEI – 48746795) e Pregão
Eletrônico nº 43/2019 (SEI – 49880495).
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Da Dissolução

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=58780606&infra_siste…

5/8

17/05/2021

SEI/GDF - 51072993 - Contrato

14.1. O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente em comum acordo, reduzida a termo no processo,
desde que haja conveniência para a Administração, 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.
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.
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 SETRAB/DF, 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
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 art. 60 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – Do Cumprimento à Lei n° 5.087/2013, Lei n° 5.448/2015 e Lei n°
8.213/1991
19.1. Nos termos da Lei Distrital nº 5.087, de 25 de março de 2013, as empresas que prestam serviços
aos órgãos da administração direta, autárquica e fundacional e aos órgãos rela vamente autônomos do
Distrito Federal ﬁcam obrigadas a comprovar mensalmente, junto ao gestor responsável pelo repasse de
recurso público, a regularidade no atendimento às suas obrigações de natureza ﬁscal, trabalhista e
previdenciária rela vas a seus empregados;
19.2. Nos termos da Lei Distrital nº 5.448, de 12 de janeiro de 2015, é estritamente proibido o uso ou
emprego de conteúdo discriminatório, rela vo às hipóteses previstas no art. 1º do mencionado diploma
legal, podendo sua u lização ensejar a rescisão do contrato e aplicação de multa, sem prejuízo de outras
sanções cabíveis;
19.3. Nos termos do ar go 93 da Lei nº 8.213/1991, as empresas com 100 (cem) ou mais empregados
está obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos com
beneﬁciários reabilitados ou pessoas portadoras de deﬁciência, habilitadas, nas proporções ali
estabelecidas.
CLÁUSULA VIGÉSIMA – Da Sustentabilidade
20.1. A Contratada deverá adotar critérios de sustentabilidade ambiental, atendendo aos requisitos
previstos na Instrução Norma va nº 01, de 19/01/2010, no art. 2º, da Lei Distrital nº 4.770/2012, em
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conformidade com o Decreto nº 7.746/2012, que regulamenta o Art. 3º, da Lei no 8.666/1993, tais como:
1 – a recepção de bens, embalagens, recipientes ou equipamentos inservíveis e não reaproveitáveis pela
administração pública, provenientes do objeto do presente Contrato;
II – a comprovação de que adota prá cas de desfazimento sustentável, reciclagem dos bens inservíveis e
processos de regularização.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – Do Foro
21.1. Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas rela vas ao
cumprimento do presente Contrato;
21.2. 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).

Brasília/DF, de novembro de 2020.
Pelo Distrito Federal:
THALES MENDES FERREIRA
Secretário de Estado/SETRAB-DF
Pela Contratada:
VIRGINIA APARECIDA VILLA LUIZ
Diretora/Sócia

Documento assinado eletronicamente por Virginia Aparecida Villa Luiz, Usuário Externo, em
04/12/2020, às 14:38, 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 THALES MENDES FERREIRA - Matr. 274371-x,
Secretário(a) de Estado do Trabalho, em 07/12/2020, às 10:38, 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.
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= 51072993 código CRC= F91D004D.
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