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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 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 EMERGENCIAL Nº 28/2019
QUE ENTRE SI FAZEM O DISTRITO FEDERAL, POR MEIO DA
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA MUNDIAL
RESIDENCE MUDANÇAS E LOGÍSTICA EIRELI - EPP, NOS TERMOS DO
PADRÃO Nº 01/2002.

 

PROCESSO SEI nº 00080-00053037/2019-61

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – Das Partes

 

O Distrito Federal, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL - SEEDF, doravante denominada CONTRATANTE, CNPJ nº 00.394.676/0001-07, com sede no
Setor Bancário Norte - SBN Quadra 02, Lote 17 – Edi�cio Phenícia – Brasília/DF, representada por RAFAEL
DE CARVALHO PULLEN PARENTE, na qualidade de Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal,
brasileiro, residente e domiciliado nesta Capital, portador da CI nº 1.613.706 SSP-DF e do CPF nº
784.743.701-59, nomeado pelo Decreto publicado no DODF nº 01, de 01/01/2019, página 07, com
delegação de competência conferida pelo Decreto nº 21.396, de 31/07/2000, e a empresa MUNDIAL
RESIDENCE MUDANÇAS E LOGÍSTICA EIRELI - EPP, doravante denominada CONTRATADA, CNPJ/MF nº
00.502.302/0001-68, com sede no STRC Trecho 03, Área Especial nº 10, Sala 01 – Zona Industrial Guará –
Brasília/DF, CEP: 71.225-530, telefone (61) 3233-4727, e-mail: mundial.residence@bol.com.br, de
propriedade de FÁBIO MAURÍCIO PEIXOTO BRAGA, brasileiro, residente e domiciliado no Sudoeste/DF,
portador da CI nº 1.744.703 – SSP/DF e do CPF: 699.169.341-34, neste ato representado por JOSÉ
MAURÍCIO BRAGA, na qualidade de Procurador, brasileiro, residente e domiciliado no Sudoeste/DF,
portador da CI nº 310.553 – SSP/DF e do CPF nº 115.520.931-15, cuja procuração foi outorgada por
conforme documento lavrado no Livro 6483-P, Folha 021, Prot. 01558934, do Cartório JK – 1º O�cio de
Notas e Protestos de Brasília, Tabelião MC Arthur Di Andrade Camargo, situado na CRS Quadra 505, Bloco
“C”, lotes 1,2 e 3 – Brasília/DF, CEP: 70.350-530, telefone (61) 3799-1515, e-mail:
cartoriojk@cartoriojk.com.br, resolvem celebrar o presente Contrato, sujeitando-se às normas da Lei nº
8.666/93 e alterações posteriores, e às condições estabelecidas neste termo.

 

CLÁUSULA SEGUNDA – Do Procedimento

 

O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Dispensa de Licitação em Caráter
Emergencial nº 08/2019 – SEEDF / Pedido de Proposta - PEP nº 08/2019/SEEDF (Doc. SEI 19957649), do
Termo de Referência elaborado pela Diretoria de Serviços Administra�vos – DISAD (Doc. SEI 19793565) e
da Proposta da Contratada (Doc. SEI 20199625), tendo em vista a Ra�ficação de Dispensa de Licitação em
Caráter Emergencial, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF nº 60, de 29 de março de
2019, página 92 (Doc. SEI 20261687), baseada no inciso IV, art. 24, e nas demais disposições da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, da autorização da Subsecretaria de
Administração Geral - SUAG (Doc. SEI 20588089), e do Decreto nº 34.466, de 18 de junho de 2013.  
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CLÁUSULA TERCEIRA – Do Objeto

 

O Contrato tem por objeto a contratação emergencial e sob demanda de empresa
especializada na prestação de serviço de mudança de mobiliário e transporte em geral (mesas, armários,
estantes, cadeiras, poltronas, sofás, arquivo deslizante mecânico com modularidade básica pré-definida,
etc.) equipamentos de informá�ca, máquinas, aparelhos e utensílios diversos, materiais de escritório, de
copa e de cozinha, processos e documentos, com fornecimento de insumos para a embalagem, a guarda,
a proteção e alocação dos materiais transportados, incluindo montagem e desmontagem, entre edi�cios
ocupados pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF, consoante especificações
técnicas constantes no Termo de Referência elaborado pela Diretoria de Serviços Administra�vos – DISAD
(Doc. SEI 19793565), bem como as estabelecidas no Edital de Dispensa de Licitação em Caráter
Emergencial nº 08/2019 – SEEDF (Doc. SEI 19957649) e na Proposta da Contratada (Doc. SEI 20199625)
que passam a integrar o presente Termo independentemente de transcrição, sendo:

 

Item Descrição Tipo

Quan�dade

Es�mada

(M3)

Tarifa
Unitária

(por
m3)

Valor Total
Es�mado

(R$)

01

 

Serviço de mudança e transporte de
mobiliário, equipamentos, documentos e
processos em geral, com fornecimento de
insumos para a embalagem, a guarda, a

proteção e alocação dos materiais
transportados em dias úteis no horário

comercial, conforme especificações constantes
deste Termo de Referência e seus anexos.

 

Serviço 3.500 m³ 36,70 128.450,00

02

 

Serviço de mudança e transporte de
mobiliário, equipamentos, documentos e
processos em geral, com fornecimento de
insumos para a embalagem, a guarda, a

proteção e alocação dos materiais
transportados em dias úteis no horário

noturno, conforme especificações constantes
deste Termo de Referência seus anexos.

 

Serviço 1.100 m³ 42,00 46.200,00

 

Valor Total Es�mado (R$):

 

 

174.650,00
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CLÁUSULA QUARTA – Da Forma e Regime de Execução

 

O Contrato será executado de forma indireta, sob o regime de empreitada por preço
unitário, segundo o disposto nos arts. 6º e 10 da Lei nº 8.666/93.

 

 

CLÁUSULA QUINTA – Do Valor

 

O valor total do contrato é de R$ 174.650,00 (cento e setenta e quatro mil seiscentos e
cinquenta reais), devendo a importância ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no
orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 6.254, de 09 de janeiro de 2019 (LOA 2019), e é compa�vel
com o PPA nº 5.602, de 31 de dezembro de 2015, bem como com a Lei de Diretrizes Orçamentárias nº
6.216, de 17/08/2018 (LDO 2019).

 

 

CLÁUSULA SEXTA – Da Dotação Orçamentária

 

6.1 – A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

 

I – Unidade Orçamentária:18101

II – Programa de Trabalho:12.122.6002.8517.0036

III – Natureza da Despesa:3.3.90.39

IV – Fonte de Recursos:100

 

6.2 – Foi emi�da, em 05/04/2019, a Nota de Empenho nº 2019NE01416, no valor de R$
174.650,00 (cento e setenta e quatro mil seiscentos e cinquenta reais), sob o evento nº 400091, na
modalidade Global.

 

 

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.

 

7.2. Na ocasião do pagamento, a contratada deverá apresentar à Contratante prova de
regularidade rela�va à seguridade social, expedida pelo INSS, prova de regularidade concernente ao
FGTS, expedida pela CEF, 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 07 de
julho de 2011), prova de regularidade fiscal para com a fazenda do Distrito Federal, bem como Cer�dão
Nega�va de débitos de tributos e contribuições federais.

 

 



06/05/2019 SEI/GDF - 21029179 - Contrato

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=25225297&infra_siste… 4/9

CLÁUSULA OITAVA – Do Prazo de Vigência

 

O contrato terá vigência a par�r da data da sua assinatura até 180 (cento e oitenta) dias.

 

 

CLÁUSULA NONA – Das garan�as

 

A garan�a para a execução do Contrato será prestada no ato da assinatura do presente
instrumento, no valor de     R$ 8.732,50 (oito mil, setecentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos),
que corresponde a 05% (cinco por cento) do valor total do contrato na forma de caução em dinheiro ou
em �tulos da dívida a�va, seguro garan�a ou fiança bancária, nos termos do ar�go 56 da Lei nº
8.666/1993, conforme previsão constante do Edital.

 

 

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 - Permi�r acesso aos empregados da Contratada às dependências da SEEDF para a
embalagem, desembalagem, desmontagem e a montagem dos objetos/materiais, portando,
obrigatoriamente, crachá funcional da empresa e apresentando-se devidamente uniformizados.

10.3 - Proporcionar as condições suficientes e necessárias para que a Contratada possa
realizar os serviços, dentro das normas estabelecidas no Contrato.

10.4 - Prestar as informações e os esclarecimentos per�nentes que venham a ser
solicitados pelos empregados da CONTRATADA ou por seus prepostos, para que a mesma possa cumprir
suas obrigações na forma e prazos estabelecidos;

10.5 - Aplicar à CONTRATADA as sanções administra�vas regulamentares e contratuais
cabíveis por descumprimento das obrigações assumidas;

10.6 - Exercer fiscalização e supervisão da embalagem, desembalagem, desmontagem e a
montagem dos objetos/materiais na re�ra/entrega, conferência e vistoria dos serviços discriminados no
Contrato ou Nota de Empenho, por meio de servidores designados, podendo sustar ou recusar, qualquer
serviço/material que não esteja de acordo com as condições e exigências especificadas;

10.7 - Informar à CONTRATADA, oficialmente, quaisquer falhas verificadas no cumprimento
do Contrato;

10.8 - Efetuar os pagamentos devidos, após o adimplemento da obrigação, mediante Nota
Fiscal/Fatura devidamente atestada, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do
Contrato.

10.9 - Cumprir com as obrigações estabelecidas em Contrato e no Termo de Referência.

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Das Obrigações e Responsabilidades da Contratada

 

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

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. Entregar todos os materiais/bens nos endereços indicados pela Contratante;

11.6. Responder por quaisquer danos causados diretamente aos bens/materiais da
Contratante, quando tenham sido causados por seus empregados durante a execução dos serviços;

11.7. Acatar as orientações do executor do Contrato ou do seu subs�tuto legal, sujeitando-
se a mais ampla e irrestrita fiscalização e supervisão, prestando os esclarecimentos solicitados e
atendendo às reclamações formuladas;

11.8. Manter os seus empregados devidamente iden�ficados, por meio de crachá, e
uniformizados quando em trabalho dentro das dependências da Contratante;

11.9. Cuidar para que o preposto indicado mantenha permanente contato com a unidade
responsável pela execução do Contrato, adotando as providências requeridas, rela�vas à realização da
desmontagem, montagem, embalagem, mudança e transporte dos bens/materiais da Contratante, além
de comandar, coordenar e controlar a efe�vação dos serviços;

11.10. Prestar esclarecimentos à Contratante sobre eventuais atos ou fatos no�ciados que
a envolvam, bem como relatar toda e qualquer irregularidade observada;

11.11. Administrar todo e qualquer assunto rela�vo aos seus empregados;

11.12. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento
dos seus empregados acidentados ou acome�dos de mal súbito, por meio de representante legal, o
preposto;

11.13. Observar o horário de trabalho estabelecido pela Contratante, em conformidade
com as leis trabalhistas;

11.14. Assumir a responsabilidade:

11.14.1. Por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na
legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los à época própria, vez que os
seus empregados não manterão nenhum vínculo emprega�cio com a Contratante;

11.14.2. Por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação
específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem ví�mas os seus
empregados durante a execução do Contrato, ainda que acontecido nas dependências da
Contratante;

11.14.3. Por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal,
relacionada à execução do Contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou
con�nência;

11.14.4. Pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação;

11.15. Reparar, corrigir, remover ou subs�tuir por conta própria, objeto em que se
verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais u�lizados por seus
empregados, ainda que tenha sido recebido pela Contratante;
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11.16. Prestar serviços dentro dos parâmetros e ro�nas estabelecidas, em observância às
normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica;

11.17.  Adotar todos os critérios de segurança, tanto para os empregados quanto para os
serviços em si;

11.18. Providenciar para que todos os seus empregados cumpram as normas internas
rela�vas à segurança da CONTRATANTE;

11.19. Promover a imediata subs�tuição do empregado, quando solicitado pela
CONTRATANTE, ou em caso de falta, independente do mo�vo;

11.20. Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços, de modo a
obter uma operação correta e eficaz;

11.21. Submeter-se à fiscalização permanente do Executor do Contrato, dando-lhe amplo
acesso aos locais onde estão sendo executados os serviços, prestando-lhe todas as informações
solicitadas;

11.22. Comunicar ao Executor do Contrato, por escrito, qualquer anormalidade de caráter
urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

11.23. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou subs�tuir, às suas expensas, no total ou
em parte, o objeto do Contrato em que se apresentarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução ou de materiais empregados;

11.24. Fazer os serviços de maneira organizada, mantendo os locais sempre limpos e
permi�ndo a perfeita circulação e funcionamento do Órgão.

 

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

 

O atraso injus�ficado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato
sujeitará a Contratada às penalidades estabelecidas no Decreto nº 26851, de 30 de maio de 2006,
publicado no DODF nº 103 de 31 de maio de 2006, pags. 05 a 07 (e suas alterações posteriores),
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.

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO

 

14.1 - 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
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8.666/1993, sujeitando-se a Contratada às consequências determinadas pelo art. 80 desse diploma legal,
sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

 

14.2 - A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão com as
consequências contratuais e as previstas em Lei ou regulamento (art.77 da Lei nº 8.666/1993).

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO AMIGÁVEL

 

O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente de comum acordo entre as partes,
reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a Administração, devendo
ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, observado o disposto
no art. 79, II, c/c § 1º da Lei nº 8.666/1993.

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – Dos débitos para com a Fazenda Pública

 

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

 

O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Educação, designará dois
executores (um �tular e um suplente) para o Contrato, que desempenharão as atribuições previstas nas
Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil.

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Da Proibição de Conteúdo Discriminatório Contra a Mulher

 

Fica vedada à Contratada a u�lização de conteúdo contendo:

 

I - atos discriminatórios contra a mulher;

II - atos que incen�vem a violência contra a mulher;

III - atos que exponham a mulher a constrangimento;

IV – atos de conteúdo homofóbico;

V - atos que representem qualquer �po de discriminação, conforme preceitua a
Lei Distrital 5.448/2015, regulamentada pelo Decreto nº 38.365/2015.

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - Da Publicação e do Registro
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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 pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.

 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – Do Foro

 

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

 

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de
Combate à Corrupção, pelo telefone 0800-6449060. (Decreto Distrital nº 34.031, de 12 de dezembro de
2012).

 

 

Pela CONTRATANTE:

 

 

RAFAEL DE CARVALHO PULLEN PARENTE

Secretário de Estado de Educação

 

 

 

Pela CONTRATADA:

 

 

JOSÉ MAURÍCIO BRAGA

Procurador

 

                                               

TESTEMUNHAS:

1. SIMONE SOUSA SILVA MELO – CPF: 793.837.501-20

2. ROSANE PIEMONTE TUFENKJIAN – CPF: 443.302.781-20

 

 

Documento assinado eletronicamente por Jose Mauricio Braga, Usuário Externo, em
16/04/2019, às 16:21, 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.
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Documento assinado eletronicamente por RAFAEL DE CARVALHO PULLEN PARENTE - Matr.
02423650, Secretário(a) de Estado de Educação do Distrito Federal, em 22/04/2019, às 16:30,
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 SIMONE SOUSA SILVA MELO - Matr. 00307572,
Gerente de Contratos e Termos, em 22/04/2019, às 17:26, 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 ROSANE PIEMONTE TUFENKJIAN - Matr. 00433063,
Professor(a) de Educação Básica, em 22/04/2019, às 17:35, 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= 21029179 código CRC= 36639542.
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