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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
021/2021, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº
04/2002. SIGGO Nº 044793.

PROCESSO SEI Nº 04012-00003673/2021-49.

 

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 NATURAL PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI,
doravante denominada CONTRATADA, inscrita sob o CNPJ nº 27.050.836/0001-57, com sede na CSG 14,
Lote 8, Parte A, Tagua�nga Sul/DF, CEP: 72.035-514, neste ato representada por LUIZ CARLOS CARVALHO
FRANCO NETO, portador do Documento de Iden�dade nº 4345625 – DGPC/GO, inscrito sob CPF
nº 945.974.721-34, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, 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 Edital do Pregão Eletrônico nº 009/2021 e de seus
respec�vos anexos (71208751), da Publicação do Aviso de Resultado e Julgamento (71209493), da Ata de
Registro de Preços nº 19/2021 (71012290), da Publicação do Extrato da Ata SRP
(71186328; 71186467; 71186704), da Proposta da Empresa (71209788), da Lei
nº 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto Federal nº 10.024/2019 e subsidiariamente pela Lei nº
8.666/93 e alterações posteriores, dos Decretos Distritais nº 40.205/2019,
26.851/2006, 39.610/2019, 35.592/2014, 38.934/2018, 37.121/2016, e 39.103/2018, da Lei
Complementar nº 123/2006, da Instrução Norma�va nº 05/2017, da Lei Distrital nº 6.112/2018 e
nº 4.611/2011, e demais legislações vigentes correlatas.

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO

3.1. O Contrato tem por objeto a prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e
distribuição de kit’s lanches, conforme descrição, com execução mediante o regime de prestação de
serviços com mão de obra sem dedicação exclusiva, para atender os alunos par�cipantes do Programa
RENOVA/DF nos cursos de qualificação profissional, ofertados pela Secretaria de Estado de Trabalho do
Distrito Federal, consoante especificação do Edital do Pregão Eletrônico nº 009/2021 e de seus
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respec�vos anexos (71208751), Ata de Registro de Preços nº 019/2021 (71012290) e Proposta da
Empresa (71209788), que passam a integrar o presente Termo.

 

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,
conforme alínea "b" do art. 6º c/c o art. 10º da Lei n.º 8.666/93.

4.2. Do Quan�ta�vo e do Local da Prestação do Serviço:

4.2.1. O quan�ta�vo diário es�mado será de até 3.000 kit lanches a serem entregues em dias úteis nos
períodos matu�no e vesper�no, nas diversas Regiões Administra�vas em todo o Distrito Federal, a
depender do cronograma de execução a ser definido no decorrer da execução do programa.

4.2.3. Os horários de distribuição deverá ser das 09h00 às 10h00, no período matu�no e das 15h00 às
16h00 no período vesper�no.

4.2.4. Os locais de entrega e distribuição deverá ser na sedes das  Administrações Regionais.

ITEM
QUANTIDADE
DIÁRIA DE
ATÉ

QUANTIDADE
MENSAL DE ATÉ
(22 dias úteis)

QUANTIDADE ANUAL
DE ATÉ

01 2.250 49.500 594.000

02

(COTA
RESERVADA)

750 16.500 198.000

 

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR

5.1. O valor total do Contrato é de R$ 3.366.000,00 (três milhões trezentos e sessenta e seis 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,
enquanto a parcela remanescente será custeada à conta de dotações a serem alocadas no(s)
orçamento(s) seguinte(s).

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 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
215/2021 - SETRAB/SUAG/COFIN/DIORF/GEOR (71189837)

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
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NATUREZA:
39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Subitem: 41 – Fornecimento de Alimentação

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

DISPONÍVEL PARA 2021: R$ 841.500,00 (oitocentos e quarenta e um mil e quinhentos
reais) 

PROJETADO PARA 2022: R$ 2.524.500,00 (dois milhões, quinhentos e vinte e quatro mil e
quinhentos reais) 

VALOR TOTAL: R$ 3.366.000,00 (três milhões trezentos e sessenta e seis mil
reais)

6.2. O empenho inicial é de R$ 841.500,00 (oitocentos e quarenta e um mil e quinhentos reais), conforme
a Nota de Empenho nº 2021NE00476 (71404429), emi�da em 05/10/2021, sob o evento nº 400091
(Empenho da Despesa), na modalidade "Es�ma�vo".

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a par�r da data de apresentação da
Nota Fiscal, desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação de pagamento.

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 e às de Terceiros,
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

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 – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus�ça do Trabalho, mediante a
apresentação de Cer�dão Nega�va de Débitos Trabalhistas – CNDT (Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011);

7.3. Passados 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.

7.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação
que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de
reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso).

7.5. Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte:

7.5.1. A multa será descontada do valor total do respec�vo contrato; e

7.5.2. Se o valor da multa for superior ao valor devido pelo fornecimento do serviço, ou ainda superior ao
valor da garan�a prestada, responderá o contratado pela sua diferença a qual será descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente.

7.6. As empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais ou superiores
a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), terão seus pagamentos feitos exclusivamente mediante crédito em conta
corrente, em nome do beneficiário junto ao Banco de Brasília S/A – BRB. Para tanto deverão apresentar o
número da conta corrente e da agência em que desejam receber seus créditos, de acordo com o Decreto
n.º 32.767 de 17/02/2011, e alterações posteriores.
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7.7. Documentos de cobrança rejeitados por erros ou incorreções em seu preenchimento serão
formalmente devolvidos à Contratada, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados da data de sua
apresentação.

7.8. Os documentos de cobrança, escoimados das causas que mo�varam a rejeição, deverão ser
reapresentados num prazo máximo de 02 (dois) dias úteis.

7.9. Em caso de rejeição da Nota Fiscal/Fatura, mo�vada por erro ou incorreções, o prazo de pagamento
passará a ser contado a par�r da data de sua reapresentação.

7.10.  E demais condições estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 009/2021 (71208751), bem
como seus anexos e legislação vigente.

 

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

8.1. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a par�r da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado, por interesse das partes, por meio de Termo Adi�vo, para os subsequentes
exercícios financeiros, observado o limite estabelecido no inciso II, do Art. 57, da Lei Federal nº
8.666/1993, após a verificação da real necessidade e com vantagens para o Contratante na con�nuidade
deste Contrato, conforme item 17 do Termo de Referência, constante no Edital do Pregão Eletrônico nº
009/2021 (71208751).

 

CLÁUSULA NONA – DAS GARANTIAS

9.1. A Contratada, no prazo de 10 (dez) dias corridos, após a assinatura do Termo de Contrato, prestará
garan�a no valor de R$ 168.300,00 (cento e sessenta e oito mil e trezentos reais), correspondente
a 5% (cinco por cento) do valor do instrumento contratual, podendo optar por qualquer das modalidades
previstas no Art. 56, da Lei nº 8.666/1993, conforme previsão no Edital do Pregão Eletrônico nº
009/2021 (71208751).

 

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. Nomear Executor e Suplente do contrato, quando necessário, aos quais serão incumbidas às
atribuições con�das nas Normas de Execução Orçamentária e Financeira vigente e na Lei nº 8.666/1993.

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

10.4. 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.

10.5. No�ficar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução do
contrato, respeitando a ampla defesa e fixando prazo para a sua correção, glosar o valor do dano nos
casos omissos ou de reincidência, de acordo com o entendimento do executor técnico.

10.6. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas
no Termo de Referência.

10.7. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela
contratada.

10.8. E demais condições estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 009/2021 (71208751), bem
como seus anexos e legislação vigente.
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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 serviço.

11.3. A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes, devendo manter um preposto
para representá-la durante a execução do contrato.

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. A Contratada declarará a inexistência de possibilidade de transferência ao Distrito Federal de
responsabilidade por encargos trabalhistas, fiscais, comerciais e/ou previdenciários por ventura
inadimplidos, bem como a inexistência de formação de vínculo emprega�cio entre os empregados da
Contratada e a Administração Pública do Distrito Federal.

11.6. Executar os serviços conforme disposto no Termo de Referência, com a alocação dos empregados
necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quan�dades adequadas e suficientes
para a execução dos serviços contratados.

11.7. Garan�r o fornecimento das preparações previstas no cardápio do dia durante o período de
atendimento aos usuários respeitados os horários, sem interrupções ou atrasos, na quan�dade
estabelecida por contrato, sob risco de penalidade de grau gravíssimo.

11.8. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou subs�tuir, às suas expensas, no total ou em parte, após a
solicitação da SETRAB/DF, que será feita em até 01 (uma) hora do recebimento pelo servidor
responsável, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração.

11.9. 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, de 11 de setembro de 1990),
ficando a Contratante autorizada a descontar da garan�a, caso prevista neste projeto ou dos pagamentos
devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

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

11.11. Manter, durante toda a execução dos serviços contratados, um responsável técnico nutricionista
legalmente habilitado.

11.12. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e iden�ficados por meio de crachá, além
de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso.

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

11.14. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração,
inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso.

11.15. Instruir seus empregados a respeito das a�vidades a serem desempenhadas, alertando-os a não
executar a�vidades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e
qualquer ocorrência neste sen�do, a fim de evitar desvio de função.

11.16. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos
serviços.
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11.17. 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 de trabalho de
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

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

11.19. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições
autorizadas no Termo de Referência, Edital ou no Contrato.

11.20. A Contratada deverá:

11.20.1. Responsabilizar-se pelo bom estado e qualidade dos alimentos e refeições respondendo perante
a Contratante e outros órgãos do poder público, por qualquer alimento, condimento e/ou ingredientes
contaminados, deteriorados ou de qualquer forma inadequados para os fins previstos no contrato;

11.20.2. Possuir veículo adequado para transporte de alimentos e na quan�dade adequada com o objeto
contratado;

11.20.3. Transportar os lanches em recipientes térmicos individuais e descartáveis sendo os copos
biodegradáveis, com talheres plás�cos resistentes devidamente embalados;

11.20.4. Ingredientes e matérias-primas alimen�cias, embalagens para alimentos, alimentos pré-
preparados ou industrializados, prontos ou não para o consumo, não devem ser transportados em
contato direto com o piso do compar�mento de carga, quando suas naturezas ou suas embalagens assim
exigirem. Para evitar danos ou contaminação, esses devem estar separados e protegidos sobre
prateleiras, estrados ou paletes e, assim como todos os materiais usados para separar e proteger a carga,
não devem cons�tuir fonte de contaminação aos produtos transportados, e devem ser higienizados da
mesma forma que o compar�mento de carga;

11.20.5. Não terceirizar os serviços de preparação/fabricação dos lanches;

11.20.6. Adquirir os gêneros alimen�cios preferencialmente da Agricultura Familiar do DF, Região
Integrada de Desenvolvimento do Entorno – RIDE e outras localidades do país, podendo a Contratante
estabelecer as interlocuções necessárias com os órgãos e empresas do Sistema de Agricultura do Distrito
Federal (Secretaria de Agricultura, EMATER e CEASA) para promover a viabilidade deste processo;

11.20.7. Fornecer todo material descartável, sendo os copos biodegradáveis, necessários à execução dos
serviços.

11.21. É proibido o uso de mão de obra infan�l em qualquer fase produ�va do bem ou na prestação do
serviço, sob pena de rescisão contratual e a aplicação de multa, sem prejuízo das sanções legais cabíveis
(Lei Distrital nº 5.061 de 08.03.2013).

11.22. A Contratada fica obrigada a cumprir as exigências da Lei Distrital nº 4.770/2012:

I – recepção de bens, embalagens, recipientes ou equipamentos inservíveis e não reaproveitáveis pela
administração pública;

II – comprovar que adota prá�cas de desfazimento sustentável, reciclagem dos bens inservíveis e
processos de reu�lização.

11.23. É proibido qualquer conteúdo: (Lei Distrital nº 5.448/2015)

I – discriminatório contra a mulher;

II – que incen�ve a violência contra a mulher;

III – que exponha a mulher a constrangimento;

IV – homofóbico;

V – que represente qualquer �po de discriminação.

11.23.1. Estas disposições aplicam-se às contratações de profissionais do setor ar�s�co.
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11.23.2. O uso ou o emprego de conteúdo discriminatório cons�tui mo�vo para rescisão do contrato e
aplicação de multa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

11.24. Será exigida da contrata a implantação do Programa de Integridade das empresas, conforme
determinação da Lei nº 6.112, de 02 de fevereiro de 2018, alterada pela Lei nº 6.176, de 16/07/2018 e Lei
nº 6.308/2019, e regulamentada pelo Decreto nº 40.388, de 14/01/2020.

11.24.1. Para o cumprimento do disposto no item anterior, a contratada deverá apresentar os seguintes
documentos:

I – Relatório de Perfil, nos termos do Anexo VI do Edital do Pregão Eletrônico nº 009/2021 (71208751);

II – Relatório de Conformidade do Programa, nos termos do Anexo VII do Edital do Pregão Eletrônico nº
009/2021 (71208751).

11.25. E demais condições estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 009/2021 (71208751), bem
como seus anexos e legislação vigente.

 

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 o empenho de dotações orçamentárias, suplementares, até o
limite do respec�vo valor, dispensa a celebração de aditamento.

12.3. Caberá o reajuste/repactuação de preços para a contratação de serviços con�nuados, observado o
disposto na Instrução Norma�va nº 05/2017 – MPOG, conforme previsão no Edital.

 

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, 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, 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.

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 emprega�cio 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
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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 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.  O contrato será rescindido com a aplicação de multa se confirmado o uso de mão de obra infan�l
no processamento, transporte ou qualquer fase produ�va do bem, sem prejuízo de outras sanções legais
cabíveis. (Lei Distrital nº 5.061, de 08.03.2013 – Parecer nº 343/2016 – PRCON/PGDF).

 

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, 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 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). 

 

Brasília/DF,   outubro de 2021

 

Pelo CONTRATANTE:

 

THALES MENDES FERREIRA

Secretário de Estado/SETRAB-DF 

 

Pela CONTRATADA:

 

LUIZ CARLOS CARVALHO FRANCO NETO

Representante Legal

Documento assinado eletronicamente por Luiz Carlos Carvalho Franco Neto, Usuário Externo,
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em 05/10/2021, às 14:05, 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 05/10/2021, às 15:51, 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= 71415684 código CRC= 943916AE.
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