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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
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 TRANSFER LOGÍSTICA –  EIRELI EPP , doravante denominada Contratada, inscrita sob
o CNPJ nº 07.188.297/0001-00, com sede STRC Trecho 02 Conjunto F Lote 02 – Brasília/DF –  CEP: 71.225-526,
representada por EVIS PERES DOS REIS , portador do RG nº 971.618, SSP/DF, inscrito sob o CPF nº 364.597.471-72, na
qualidade de DIRETOR - EXECUTIVO, resolvem celebrar 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 Termo de Referência nº 12 (SEI – 69382326), do Edital de Dispensa de
Licitação nº 001/2021 – SUAG/DILIC (SEI – 69524912), Ra�ficação da Dispensa de Licitação (SEI - 70275222), da Proposta
(SEI –69855308), com fulcro no art. 24, IV da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO

3.1. O Contrato tem por objeto a Contratação Emergencial de empresa especializada na prestação de serviços de
transporte para atender as demandas dos alunos par�cipantes do Programa RENOVADF (Decreto nº 41.037, de 28 de
julho de 2020), u�lizando- se de micro-ônibus, por custo por quilômetro, em conformidade com os termos e condições
es�pulados no Termo de Referência nº 12 (SEI –  69382326), no Edital de Dispensa de Licitação nº 001/2021 – SUAG/DILIC
(SEI – 69524912), na Ra�ficação da Dispensa de Licitação (SEI - 70275222) e a Proposta (SEI – 69855308), que passam a
integrar o presente Termo.

3.2. Os serviços serão prestados aos alunos matriculados no programa RENOVA/DF, entre o ponto de coleta e o local dos
Cursos para a realização das a�vidades teóricas, em cada uma de suas regiões Administra�vas do Distrito Federal.

 

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.

 

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR

5.1. O valor total do Contrato é de R$ 2.536.800,00 (dois milhões, quinhentos e trinta e seis mil e oitocentos reais),
devendo essa 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.

 

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 



6.1. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: Disponibilidade Orçamentária n.º 194/2021
- SETRAB/SUAG/COFIN/DIORF/GEOR (69386231)

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

PROGRAMA DE TRABALHO:
11.333.6207.2900.0017 – EXPANSÃO DA OFERTA DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL PROFISSIONAL

PARA JOVENS E ADULTOS – RENOVA DF-DISTRITO FEDERAL

 NATUREZA: 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

DISPONÍVEL 2021: R$ 1.762.400,00 (um mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos)

DISPONÍVEL 2022: R$ 881.200,00 (oitocentos e oitenta e um mil e duzentos reais)

VALOR TOTAL: R$  2.643.600,00 (dois milhões, seiscentos e quarenta e três mil e seiscentos reais)

6.2. O empenho inicial é de R$ 1.762.400,00 (um milhão, setecentos e sessenta e dois mil e quatrocentos reais),
conforme Nota de Empenho nº 2021NE00425 (70276837), emi�da em 20/09/2021, sob o evento nº 400091 (Empenho
da Despesa), na modalidade "Es�ma�vo".

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento será realizado de acordo com as normas de execução financeira, orçamentária e contábil do Distrito
Federal, mediante a apresentação de nota fiscal, com liquidação em até 30 (trinta) dias de sua apresentação, e
devidamente atestada pelo Executor do Contrato;

7.2. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo relacionados:  

I – Cer�dão de regularidade de débitos Rela�vos às Contribuições Previdenciárias (Cer�dão Nega�va de Débito – CND ou
Cer�dão Posi�va com Efeito de Nega�va);

II – 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);

III – Cer�dão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal;

IV –  Cer�dão Negava de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Cer�dão Posi�va com Efeitos de Negava emi�da pelo Tribunal
Superior do Trabalho (em www.tst.gov.br), em cumprimento à Lei nº 12.440/2011, visando à comprovação da
inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus�ça do Trabalho.

7.3. Os serviços serão pagos da seguinte forma:

7.3.1. Os serviços serão pagos tendo como unidade de medida o valor do quilômetro rodado;

7.3.2. O faturamento mensal deverá representar o quan�ta�vo de quilômetros efe�vamente rodados, em consonância
com dias le�vos (a�vidades curriculares e extracurriculares), conforme a seguinte fórmula: Valor do quilômetro rodado
(mul�plicado) pela quilometragem efe�vamente rodada no mês em referência, de acordo com o calendário do Programa
RENOVA DF;

7.3.3. O total de quilometragem a ser considerado como efe�va prestação de serviço mensal deverá ser representado
por meio do somatório de quilômetros rodados por i�nerários durante o mês, tendo como referencial o local de
embarque do aluno até o Local do Curso e das a�vidades prá�cas a serem realizadas.

7.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o
pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a
Contratante;

7.5. Caso o serviço seja recusado ou a correspondente Nota Fiscal/Fatura apresente incorreção, o prazo de pagamento
será contado a par�r da regularização do serviço ou do documento fiscal, de acordo com o evento;



7.6. O pagamento pelos serviços prestados será efetuado mediante parcela única e, caso não seja realizado no prazo
es�pulado ao item 29.1.4, o valor em atraso deverá ser reajustado de acordo com o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo-IPCA, nos termos do Decreto Distrital nº 37.121/2016.

7.7. Antes de cada pagamento à Contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições
de habilitação exigidas no edital;

7.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da Contratada, será providenciada sua no�ficação, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

7.9. E demais condições estabelecidas no Edital de Dispensa de Licitação nº 001/2021 – SUAG/DILIC (SEI – 69524912) e
legislação vigente.

 

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

8.1. O contrato terá vigência de até 180 (cento e oitenta) dias, ou será até a conclusão do Processo SEI nº 00095-
00001176/2020-74, ou ainda, poderá ser rescindido antes de completar o prazo anteriormente descrito, com eficácia
condicionada à publicação do seu extrato no DODF, a expensas do Contratante.

 

CLÁUSULA NONA – DAS GARANTIAS

9.1. A garan�a para a execução do Contrato será prestada no percentual de 2% (dois por cento) do valor do contrato,
correspondendo ao valor total de R$ 50.736,00 (cinquenta mil setecentos e trinta e seis reais), podendo optar por
qualquer das modalidades previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/1993 e da IN 05/2017-MP, recepcionada pelo Decreto
Distrital nº 38.934/2018.

 

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. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços por intermédio do EXECUTOR DO CONTRATO;

10.3. Apresentar o modelo do mapa de frequência dos alunos atendidos pelo transporte;

10.4. Promover inspeção nos veículos antes da u�lização destes ou a qualquer tempo, a fim de verificar os aspectos
gerais e documentais dos veículos e condutores, conforme as exigências constantes neste Termo de Referência e em toda
a legislação vigente;

10.5. Informar a necessidade de alteração, inclusão ou exclusão de i�nerário por ocasião da inclusão e/ou exclusão de
alunos.

10.6. Informar quanto à necessidade de acréscimo ou mudança de �po de veículo em decorrência de eventual ou
defini�va alteração de i�nerários ou quan�ta�vos de alunos;

10.7. Solicitar e autorizar a execução dos serviços por meio de emissão de autorização de serviço;

10.8. Conferir e atestar as faturas apresentadas pela Contratada, correspondentes aos serviços efe�vamente prestados,
devendo considerar a quilometragem total percorrida durante o mês;

10.9. Fiscalizar a efe�va prestação dos serviços;

10.10. Encaminhar a documentação dos veículos objeto do contrato ao órgão competente do Distrito Federal para a
realização de vistoria necessária à autorização de tráfego;

10.11. No�ficar a Contratada, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços;

10.12. Efetuar o pagamento dos serviços nas condições e preços pactuados no contrato e de acordo com as normas
orçamentárias do Distrito Federal; e

10.13. A Contratante, às suas expensas, poderá, a qualquer tempo e conveniência, valer-se da u�lização de
equipamentos de controle de frequência e/ou instalação de equipamentos de monitoramento por meio de câmeras de
vídeo, GPS, telemetria e outros, como mecanismos de monitoramento, controle e fiscalização dos serviços.

10.14. E demais condições estabelecidas no Edital de Dispensa de Licitação nº 001/2021 – SUAG/DILIC (SEI – 69524912) e
legislação vigente.

 



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.

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

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

11.4. A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compa�bilidade com as obrigações por
ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

11.5. Executar os serviços conforme especificações no presente Edital, em consonância com os quan�ta�vos
preestabelecidos pela Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal – SETRAB/DF.

11.6. Apresentar relação contendo a iden�ficação dos veículos que serão u�lizados para prestação dos serviços
juntamente com as cópias auten�cadas das apólices de seguro, comprovante de pagamento do IPVA, seguro obrigatório
e demais documentos necessários a comprovar a regularidade de cada veículo.

11.7. Apresentar à Contratante relação constando nome, função, endereço residencial e telefone dos empregados
alocados na prestação dos serviços; comprovante do vínculo emprega�cio dos empregados relacionados; cópias das
Carteiras de Motorista dos prestadores de serviços relacionados e cer�ficados de comprovação da escolaridade exigida
de todos os prestadores de serviço.

11.8. Apresentar toda a documentação exigida, sem prejuízo da prestação dos serviços, que deverão ser entregues à
Contratante no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da assinatura do contrato.

11.9. Apresentar, quando solicitado pela Contratante, atestado de antecedentes criminais e distribuição cível dos
prestadores de serviços.

11.10. Apresentar ao executor do contrato, por meio �sico ou eletrônico, planilha contendo os i�nerários percorridos
para realização das a�vidades curriculares, juntamente com a Nota Fiscal para pagamento.

11.11. Manter os veículos em bom estado de conservação/limpeza, adequados ao transporte de passageiros e em
consonância com as normas de segurança e estabelecidas em legislação própria.

11.12. Apresentar à Contratante, semestralmente, comprovação da vistoria obrigatória feita pelo DETRAN/DF.

11.13. Controlar a assiduidade e a pontualidade de seus motoristas, bem como a correta observância das atribuições e
cláusulas ajustadas para a prestação dos serviços.

11.14. Garan�r o fornecimento de veículos com a capacidade de lotação mínima, composto por todos os requisitos de
segurança legalmente exigidos.

11.15. Transportar os alunos exclusivamente sentados e em assento de passageiro, usando obrigatoriamente cinto de
segurança, não sendo permi�da a permanência de alunos em pé.

11.16. Garan�r que os veículos trafeguem em conformidade com a legislação específica.

11.17. Apresentar, em até 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato, a AUTORIZAÇÃO DE TRÁFEGO, emi�da pelo
DETRAN/DF, conforme preceituam as regras do Código Brasileiro de Trânsito, sob pena de sofrer as penalidades previstas
no Decreto nº 26.851/2006;

11.18. Garan�r o uso dos equipamentos obrigatórios e de segurança exigidos pela legislação, em especial pelo Código de
Trânsito Brasileiro, em todos os veículos que serão u�lizados para prestação dos serviços.

11.19. Prestar os serviços de transporte com assiduidade e pontualidade, devendo obedecer aos horários para entrada e
saída dos alunos beneficiários dos serviços.

11.20. Providenciar que os veículos estejam à disposição dos alunos no prazo mínimo de 10 (dez) minutos antes do
horário de embarque, de acordo com o ponto de embarque estabelecido; este mesmo prazo deve ser obedecido após o
encerramento de cada turno.

11.21. Chegar ao local de desembarque dos alunos com antecedência mínima de 15 (quinze) minutos e máxima de 30
(trinta) minutos do início das aulas e/ou a�vidade pedagógica por turno, de acordo com os horários estabelecidos pela
Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal – SETRAB/DF, para os quais o serviço será prestado.

11.22. Arcar com todas as despesas decorrentes da manutenção dos veículos incluídas os reparos e as trocas de peças,
os custos com eventuais serviços de guinchos ou transportes similares, multas, taxas, emolumentos, impostos ou outras
despesas inerentes à u�lização dos mesmos.

11.23. Disponibilizar, quando solicitado, os veículos u�lizados na prestação dos serviço para instalação de aparelhos de
GPS e/ou qualquer outro equipamento para realização do monitoramento ou da gestão do serviço.



11.24. Zelar, manter em funcionamento, comunicar eventuais inconsistências/desconformidades de operação e permi�r
a adequada manutenção dos serviços.

11.25. Disponibilizar à contratante espaços nos veículos para instalação de tela embarcada, busdoor e outros meios de
comunicação, para a divulgação do Programa RENOVA/DF.

11.26. Subs�tuir, imediatamente, motorista por outro igualmente qualificado em casos de afastamentos legais, inclusive
por inadequação ao serviço, devendo inclusive comunicar a contratante no prazo máximo de 24 horas.

11.27. Subs�tuir, imediatamente, qualquer veículo que, por algum mo�vo, não tenha as condições previstas nas normas
legais, devendo inclusive comunicar a contratante no prazo máximo de 24 horas.

11.28. Responsabilizar-se por quaisquer danos que venham causar a terceiros e/ou ao patrimônio público durante a
execução dos serviços contratados, reparando-os às suas custas.

11.29. Manter, durante toda a vigência do contrato, a documentação per�nente aos serviços em perfeitas condições
legais, a qual poderá ser requisitada, a qualquer tempo, para fins de verificação de regularidade pela Contratante.

11.30. Prestar informações aos alunos rela�vas à segurança e higiene dos veículos.

11.31. Zelar pela segurança dos alunos no ato do embarque e desembarque, bem como durante o transporte.

11.32. Registrar a frequência diária dos alunos, de forma eletrônica ou através de listagem, que deverá ser compilada e
encaminhada ao executor do contrato.

11.33. Zelar pela observância das normas rela�vas à proibição do uso e comercialização de bebidas alcoólicas, cigarros,
charutos e similares durante o transporte, bem como de qualquer produto legalmente proibido.

11.34. Proibição de comercialização de qualquer produto dentro do veículo.

11.35. Zelar pela higiene do veículo durante o período de transporte dos alunos.

11.36. Verificar a u�lização de cintos de segurança por parte dos alunos e garan�r a acomodação e permanência dos
mesmos em assentos individuais.

11.37. Não permi�r aos motoristas e alunos a u�lização ou transporte de objetos perfurantes, cortantes ou de quaisquer
artefatos que atentem contra a saúde e a integridade �sica dos passageiros, bem como a comercialização de quaisquer
mercadorias durante o transporte.

11.38. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas (respeitando o piso salarial de cada categoria conforme
previsto no Acordo Cole�vo), sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja
inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante.

11.39. Fornecer os uniformes a serem u�lizados por seus empregados, sem repassar quaisquer custos a estes.

11.40. Adotar todas as medidas necessárias no início da execução contratual, para instruir seus empregados quanto à
obtenção das informações de seus interesses junto aos órgãos públicos, rela�vas ao contrato de trabalho e obrigações a
ele inerentes.

11.41. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do cumprimento das
obrigações previdenciárias, do Fundo de Garan�a do Tempo de Serviço - FGTS e do pagamento dos salários e bene�cios
dos empregados colocados à disposição da Contratante; CBTU, com base no art. 43, inciso I, da Lei nº 8.443/92; nos arts.
194, inciso II, 209 e 210 do Regimento Interno/TCU; e no art. 31, inciso II, da Instrução Norma�va TCU nº 09/95,
acrescentou às exigências fixadas para o contratado, nos contratos de execução con�nuada ou parcelada, a cada
pagamento efe�vado, a apresentação do Cer�ficado de Regularidade do FGTS emi�do pela Caixa Econômica Federal (art.
27 da Lei nº 8.036/90) e da Cer�dão Nega�va de Débito emi�da pelo INSS (art. 47 da Lei nº 8.212/91), ou de documento
definido como equivalente na regulamentação própria de cada órgãos.

11.42. Não permi�r a alocação de prestadores de serviços com idades inferiores ao estabelecido. 

11.43. Manter durante toda a vigência do contrato, em compa�bilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

11.44. A Contratada deverá declarar que atende aos requisitos de sustentabilidade previstos no Art. 32, §1ª da Lei nº
13.303, de 30 de junho de 2016, que estabelece nas licitações e os contratos disciplinados pela mesma devem ser
observados os requisitos ambientais com o menor impacto ambiental em relação aos seus similares.

11.45. Disponibilizar os veículos, a qualquer tempo e mediante comunicação prévia, para vistoria e inspeção a ser
realizada pelos órgãos fiscalizadores, além de adequá-los aos parâmetros que serão estabelecidos legalmente.

11.46. Pelo não cumprimento das obrigações constantes no presente item haverá aplicação de penalidades.

11.47. A contratada deverá obedecer às normas e procedimentos de prevenção à disseminação do novo coronavirus e
outras doenças infectocontagiosas que vierem a ser estabelecidos pela Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito
Federal – SETRAB/DF, Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal e outros órgãos sanitários
competentes.



 

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 para Dispensa de Licitação n° 001/2021, 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, bem como na posse de bens, alienar coisas, promover contratações para conclusão ou aperfeiçoamento de
obras ou serviços.

13.2. A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restri�va de direitos pelo não cumprimento das normas previstas
no Edital de Dispensa de Licitação nº 001/2021 – SUAG/DILIC (SEI – 69524912) ou nos contratos decorrentes de sua
adesão, em face do disposto nos ar�gos 81, 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93 e do art. 7º da Lei nº 10.520/2002, serão
obedecidos no âmbito da Administração Direta, Autárquica, Fundacional e das Empresas Públicas do Distrito Federal, às
normas estabelecidas no referido Decreto Distrital.

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO AMIGÁVEL

14.1. O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente, por acordo, entre as partes, reduzida a termo no processo de
dispensa de licitação, desde que haja conveniência para a Administração, nos termos do Art. 79, II, da Lei nº 8.666/93,
mediante manifestação escrita de uma das partes, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem interrupção do
curso normal da execução do Contrato.

14.2. É inexistente qualquer possibilidade de transferência ao Distrito Federal de responsabilidade por encargos
trabalhistas, fiscais, comerciais e/ou previdenciários porventura inadimplidos pela empresa contratada, bem como a
inexistência de formação de vínculo de emprego entre os empregados desta e a Administração, nos termos do art. 71, §
1º da Lei nº 8.666/93. (Parecer 016/2015 PRCON/PGDF).

 

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 para Dispensa de Licitação n° 001/2021, 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 Ava 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 um Executor para o
Contrato, que desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil.

 

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO  

18.1. Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relavas ao cumprimento do presente
Contrato.

 

Brasília,   setembro de 2021.



 

 

Pelo Distrito Federal:

 

THALES MENDES FERREIRA

Secretário de Estado/SETRAB-DF  

 

Pela Contratada:

 

EVIS PERES DOS REIS

Diretor - Execu�vo
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