
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO - RA XXVII
           

              
 

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

   

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE BENS N.º 02/2022 Administração Regional do Jardim Botânico, nos
Termos do Padrão n.º 08/2002.                                                                                                                                                       
Processo   n.º:00307-00000543/2022-14      SIGGO n.º: 046834

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

 

O DISTRITO FEDERAL, por intermédio da ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIMBOTÃNICO – RA XXVII, com
sede nesta capital, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 07.266.625/0001- 49, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato
representado por JANIO RODRIGUES DOS SANTOS , portador da cédula de iden�dade RG n.º 008.543 SSP/DF, expedida pela
SSS/DF, inscrito no CPF/MF sob o n.º 117.063.761-20, na qualidade de Administrador Regional do Jardim Botânico – RA
XXVII, conforme delegação de competência prevista no Ar�go 42, inciso XXVII do Decreto n.º 38.094, de 28 de março de
2017 do Governo do Distrito Federal, e de outro lado, a empresa Amazonas Comercio de Adesivos e Brindes LTDA - ME ,
inscrita no CNPJ nº 11.383.230/0001-01, com sede Av. Cris�ano machado, n 373, Bairro Concórdia - Belho Horizonte MG -
CEP: 31.110-65 , doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por RONEY DA ROCHA BRUM JUNIOR,
portador do Documento de Iden�dade RG nº 11022344- SSP/MG e CPF nº: 043.510.596-56, na qualidade de representante
legal., celebram o presente Contrato pelas seguintes cláusulas:

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO PROCEDIMENTO

 

O presente CONTRATO obedece aos termos do Projeto Básico do EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/2021 -
COLIC/SCG/SPLAN/SEEC-DF (87900311), que culminou com a edição da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0219/2021
(87903748); nos termos da Lei nº 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto Federal nº 5.450/2005, acolhido no Distrito
Federal pelo Decreto nº 25.966/2005; da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores; da Lei Complementar nº 123/2006 e
alterações posteriores; da Lei Distrital nº 2.340/1999; e dos Decretos Distritais nºs: 26.851/2006, 36.519/2015, 36.520/2015
e 37.121/2016, e alterações posteriores.

 

3. CLAUSULA TERCEIRA — DO OBJETO

 

Contratação de empresa especializada na confecção e fornecimento de 100 (CEM) CRACHÁS, Descrição: em
PVC laminado, medindo 5,4x8,5cm, cantos arredondados, flexível e resistente, para está Administração Regional do Jardim
Botânico - RAXXVII.

 

4. CLAUSULA QUARTA - DAS ESPECIFICÕES DO OBJETO

 

4.1. O objeto deverá ser confeccionado conforme descrições abaixo:

100 cartões de iden�ficação com personalização, fornecido pela empresa Amazonas Comercio de Adesivos e
Brindes LTDA - ME, confeccionado em CRACHÁ, Descrição: em PVC laminado, medindo 5,4x8,5cm, cantos arredondados,
flexível e resistente, caracterís�cas: cantos arredondados e resistente.

4.2. As fotos dos servidores deverão ser ob�das nas formas abaixo descritas:



Será encaminhada juntamente com o formulário de solicitação, a fotografia convencional para digitalização e
confecção dos respec�vos crachás.

 

5. CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 

São obrigações da CONTRATADA:

5.1. Fornecer os bens contratados de acordo com as especificações constantes na Cláusula Segunda do
presente CONTRATO, bem como da proposta apresentada, não se admi�ndo quaisquer modificações sem a previa
autorização da CONTRATANTE.

5.2. Confeccionar e entregar os crachás solicitados pela Administração Regional do Jardim Botânico - RAXXVII,
no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados a par�r da re�rada/recebimento da respec�va Nota de Empenho ou
do Pedido de Fornecimento, e condições estabelecidas no edital.

5.3. O fornecimento dos crachás será solicitado pela CONTRATANTE por meio de e-mail ins�tucional, com
formulário a ser definido pela CONTRA-FANTE e no ato da entrega do crachá, devera acompanhar Nota Fiscal do serviço
efetuado.

 5.4. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações
assumidas, sem qualquer ônus à CONTRATANTE, correndo por sua conta os materiais u�lizados na confecção dou crachás,
objeto do presente CONTRATO.

5.5. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas e indiretas para com a mão-de obras u�lizada pela
CONTRATADA para o fornecimento dos bens, objeto do presente CONTRATO, a qual não terá qualquer vínculo emprega�cio
com a CONTRATANTE.

5.6. Responsabilizar-se por todos os danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo, na execução do objeto do presente CONTRATO, não excluído ou reduzindo esta responsabilidade à
fiscalização ao acompanhamento pela CONTRATANTE.

5.7. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos neste item não transferem à
CONTRATADA a responsabilidade por ser pagamento, nem poderá onerar o objeto do presente CONTRATO.

5.8. Reparar, corrigir, remover ou subs�tuir as suas expensas, no total ou em parte,
oobjetodopresenteCONTRATOemqueseverificaremvícios,defeitosouincorreçõesresultantesdaexecuçaodasobrigaçõesassumidas.

5.9. Responsabilizar-se pela manutenção e sigilo dos dados funcionais encaminhadas pela Gerência de
Pessoas da Administração Regional do Jardim Botânico - RAXXVII.

 

6. CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

 

São obrigações da CONTRATANTE:

6.1. Proporcionar todas as finalidades para que a CONTARADA possa desempenhar dentro das normas e
condições do presente CONTRATO, inclusive permi�ndo que os funcionários da CONTRATADA tenham acesso às
dependências da CONTRATANTE, observadas as normas de segurança existentes.

6.2. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pela
CONTRATADA.

6.3 Designar um servidor ou seu subs�tuto para acompanhar e fiscalizar os serviços objeto do presente
CONTRATO.

6.4. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento  com a  fatura  da empresa CONTRATADA dentre dos prazos
preestabelecidos no presente                                                    CONTRATO.

6.5. Fornecer à CONTRATADA os modelos dos crachás.

 

7. CLÁUSULA SETÍMA - EXCUÇÃO DOS SERVIÇOS

 

Os serviços objeto do presente CONTRATO serão executados da seguinte forma:



7.1. Serão fornecidos ”crachás” para todos os servidores da CONTRATANTE que se encontram em a�vidade,
até 15 (quinze) dias corridos após o recebimento dos dados cadastrais a serem fornecidos pela CONTRATANTE.

7.2. Os crachás referentes aos servidores a serem contratados pela CONTRATANTE, após a assinatura do
presente CONTRATO, serão fornecidos pela CONTRATADA à medida que forem solicitadas pela CONTRATANTE.

 

8. CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR DO CONTRATO

valor total das despesas com a execução do presente CONTRATO, pelo período contratual, é de R$ 190 (Cento
e Noventa Reais), conforme a tabela abaixo:

 

ITEM Quan�dade Valor Unitário Valor Total

Confecção de crachás 100 R$ 1,90 R$ 190,00

 

9. CLÁUSULA NONA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

 

O valor do presente CONTRATO correrá das despesas à conta dos recursos para o exercício de 2022, sob a
seguinte Classificação: 

A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

I - Unidade Orçamentária: 190.129 - Administração Regional do Jardim Botânico - RA XXVII;

 II- Programa de Trabalho: 04.122.8205.8517.0089 - Manutenção de Serviços Administra�vos Gerais;

III - Natureza da Despesa: 3.3.90.30 Material de Consumo - Pessoa Jurídica;

III -Fonte de Recursos: 100 - Ordinário não vinculado.

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO

 

O pagamento será efetuado mediante entrega das iden�dades funcionais, acompanhadas de Fatura (Nota
Fiscal) discriminada de acordo com a Nota de Empenho, após conferência de quan�dade e qualidade pela Gerência de
Pessoas da CONTRATANTE, aceita e atestada pelo servidor público designado como gestor do presente CONTRATO.

§1°- O pagamento será creditado em favor da CONTRATADA, através de ordem bancária contra qualquer
en�dade bancária indicada na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome do banco, agência, localidade e número
da conta corrente em que deverá ser efe�vado o crédito, o qual ocorrerá até 30 (trinta) dias, a contar da data em que for
atestado o fornecimento defini�vo do material, ou após sua representação, sanada as irregularidades constatadas;

§ 2º- Será procedia consulta “ON LINE” das cer�dões nega�vas: Conjunta Rela�vos a as Tributos Federais e a
Dívida A�va da União, TST, FGTS, e GDF, antes de cada pagamento a ser efetuado à CONTRATADA, para verificação da
situação da mesma, rela�vamente às condições de habilitações exigidas, cujos resultados serão impressos e juntados aos
autos do processo próprio;

§ 3° Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente em favor
da CONTRATADA caso a mesma seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada administra�va ou
judicialmente, se necessário.

 

11. CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

                        A execução deste CONTRATO será acompanhada e fiscalizada pela Gerência de Pessoas (GEPES)
da CONTRATANTE.

 

12. CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

 O prazo de vigência deste CONTRATO e de 12 (doze) meses a contar da data de assinatura.



 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES

             §1° A recusa injus�ficada a assinar o contrato, dentro do prazo es�pulado pela Administração,
caracterizar - se a inexecução total do contrato, sujeitando a no                       prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a par�r da
data em que a contratada tomar ciência.

§5o As sanções nas alíneas "c", "d" e e“ do §2° poderão ser também aplicadas concomitantemente a licitante,
que :

a) Tenha pra�cado atos ilícitos, visando frustrar os obje�vos da licitação;

b) Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos
pra�cados.

§ 6o Em quaisquer dos casos previstos nas sanções administra�vas, será dado ao Contratado o direito a ampla
defesa.

§ 7º As sanções somente poderão ser relevadas em razão de circunstâncias excepcionais e as jus�fica�vas só
serão aceitas por escríto fundamentada em fatos comprováveis à critério da autoridade competente e, desde que
formuladas no prazo máxìmo de 05 (cinco) dias úteis da data em que a CONTRATADA tomar ciência.

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - RESCISÃO

A inexecução total ou parcial do CONTRATO ensejará sua rescisão, com as consequências contratuais, de
acordo com o disposto nos ar�gos 78 a 80 da Leí 8.666/93.

 

15. CLÁUSULA DECIMA QUINTA — DA PUBLICAÇÃO

                      A CONTRATANTE providenciará a publicação desde CONTRATO, por extrato, no Diário Oficial do
Distrito Federal, conforme determina o               Parágrafo  Único, do ar�go 61, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações,
adjuditatária as penalidades no ART.87, da Lei nº 8.666/93 e ainda sob pena de aplicação das penalidades previstas no
Decreto n° 26.851/2006 e suas alterações.

§2° Em caso de inadimplência contratual a unidade emissora do empenho deverão instruir o processo de
penalidade de acordo o disposto no Decreto ri° 26.851/2006 e suas alterações; garan�da a defesa prévia, caso a contratada
venha a incorrer em uma das situações previstas no art. 78 incisos I a IX, da Lei n°8.666/93 e segundo a gravidade da falta
come�da, aplicar as seguintes penalidades:

a) advertência por escrito;

b) Multa moratória de 0,5% (cinco centésimos por centos) ao dia de atraso, até o 5º (quinto) dia após a data
fixada para execução do serviço; e 0,7% (sete centésimos por cento) ao dia de atraso a par�r do 6° (sexto) dia,  calcuilada
sobre o valor total do contrato;

c) Multa compensatória equivalente ao valor integral do serviço não prestado limitada a 25% (vinte e cinco
por cento) sobre o valor total do contrato, pela rescisão determinada por ato unilateral do Conselho Administra�vo de
Defesa Económica, nos casos previstos nos incisos I a XI ‹Jo ART. 78 da lei n° 8.656/93;

d) Suspensão temporária de par�cipar de licitação e contratar com a Administração pelo prazo de até 02
(dois) anos;

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
mo�vos que determinaram sua punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou
a penalidade, no termo do ar�go 87, da Leí 8.666/03.

§3° As multas estabelecidas nas alíneas "b" e "c" do §2° são independentes entre si e serão aplicadas pela
autoridade competente, sendo que seu recolhimento deverá ser efetuado no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados
da in�mação.

§4° As sanções previstas nas alíneas "c" "”d" e ë" ou §2” poderão ser aplicadas concomitantemente com as
alíneas "b" e "c" facultada a defesa prévia do interessado.

 

16. CLÁUSULA DECIMA SEXTA — DO FORO

 



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

Nos termos da Lei Distrital nº 5.448/2015, fica proibido o uso ou emprego de conteúdo discriminatório,
podendo sua u�lização ensejar a rescisão do Contrato e aplicação de multa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, que:

I - incen�ve a violência;

II - seja discriminatório contra a mulher, assim entendidos quaisquer conteúdos que diminuam, mesmo que
de forma indireta, metafórica ou por analogias, a capacidade laborava, intelectual ou qualquer outra esfera de vida da
mulher;

III - incen�ve a violência contra a mulher, seja por apologia a quaisquer pós de violência domés�ca pificadas
pela Lei Maria da Penha, ou ainda violência sexuais, ins�tucionais, ou qualquer violência fundada na condição de mulher;

IV - exponha a mulher a constrangimento ou incen�ve ou explore o corpo da mulher de forma obje�ficada;

V - seja homofóbico, racista e sexista;

VI - incen�ve a violência contra as mulheres de povos e comunidades tradicionais, negras, indígenas, ciganas,
quilombos, transexuais, traves e transgênero; por orientação sexual e de gênero e por crença;

VII - represente qualquer pode discriminação, especialmente voltados contra minorias em condições de
vulnerabilidade.

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupção
coordenada pela Controladoria Geral do Distrito Federal, por meio do Telefone: 0800-6449060. (Decreto Distrital n.º
34.031/2012).

 

 

 

Pelo CONTRATANTE:

 

JÂNIO RODRIGUES DOS SANTOS

Administrador Regional do Jardim Botânico –RA XXVII

 

 

 

Pela CONTRATADA:

 

RONEY DA ROCHA BRUM JUNIOR

Amazonas Comercio de Adesivos e Brindes LTDA - ME

 

 

TESTEMUNHA

 

           HÉLIO DE ARAUJO FREITAS

               GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO

Documento assinado eletronicamente por HÉLIO DE ARAUJO FREITAS - Matr.1690821-X,
Gerente de Administração, em 04/07/2022, às 09:15, 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 RONEY DA ROCHA BRUM JUNIOR - RG n° 11022344
SSP/MG, Usuário Externo, em 04/07/2022, às 10:32, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de
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de setembro de 2015.
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