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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 EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS Nº 42/2019 QUE ENTRE SI FAZEM O
DISTRITO FEDERAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE
ESTADO DE EDUCAÇÃO, E A EMPRESA FCB
TRANSPORTE LOGÍSTICA E SERVIÇOS GERAIS
LTDA., NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 04/2002.

Processo SEI nº: 00080.00047647/2019-25

 

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 FCB
TRANSPORTE LOGÍSTICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA., doravante denominada CONTRATADA, CNPJ nº
01.796.430/0001-24, com sede no Setor Complementar de Indústria e Abastecimentos - SCIA Quadra 10,
Conjunto 02, Lote 01, Brasília/DF, CEP: 71.250-620, telefone (61) 3465-7838, e-mail:
fcb@fcblogis�ca.com.br, representada por FLÁVIO RODRIGUES BARCELOS, na qualidade de Sócio-
administrador, brasileiro, residente e domiciliado nesta Capital, portador da CI nº 1432177 – SSP/DF e do
CPF nº 793.569.071-53.

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PROCEDIMENTO

 

O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Dispensa de Licitação em Caráter
Emergencial nº 12/2019 (Doc. SEI 22623471), da Proposta da Contratada (Docs. SEI 22753603 e
22678806), da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, dos Decretos Distritais n°
34.466, de 18 de junho de 2013, e nº 36.520, de 28 de maio de 2015, e da Decisão do Tribunal de Contas
do Distrito Federal - TCDF nº 3.500/1999.

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO

 

O Contrato tem por objeto a contratação emergencial de empresa especializada em
transporte de pessoas para prestação de serviço de transporte escolar, em caráter emergencial, dos
alunos da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal na Região “I” - Brazlândia, por meio de veículos com
motorista, monitor e gerente de operações II, conforme especificação constante do Projeto Básico
correspondente, nos i�nerários residência-escola e vice-versa, bem como nas a�vidades curriculares ou
extracurriculares con�das nos Projetos Polí�cos Pedagógicos das Ins�tuições Educacionais constantes do
Anexo I do Edital de Dispensa de Licitação em Caráter Emergencial nº 12/2019 (Doc. SEI 22623471) e a
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Proposta da Contratada (Docs. SEI 22753603 e 22678806), que passam a integrar o presente Termo,
independente de transcrição.

 

CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO

 

O Contrato será executado de forma indireta, sob o regime de empreitada por preço
unitário do quilômetro rodado, segundo disposto nos arts. 6º e 10 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993.

 

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR

 

5.1 - O valor total es�mado do Contrato é de R$ 6.231.622,62 (seis milhões, duzentos e
trinta e um mil, seiscentos e vinte e dois reais e sessenta e dois centavos), 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 a Lei nº 5.602, de 31 de dezembro de
2015 (PPA 2016-2019), bem como com a Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 6.216, de 17 de agosto de
2018 (LDO 2019).

5.2 - O valor do KM rodado é de R$ 9,11 (nove reais e onze centavos), para a Região “I“ –
Brazlândia, com previsão de 114.007 (cento e catorze mil e sete quilômetros) KM/Mês.

5.3 - O valor es�mado mensal para a Região “I“ - Brazlândia é de R$ 1.038.603,77 (um
milhão, trinta e oito mil, seiscentos e três reais e setenta e sete centavos).

 

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

 

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

I – Unidade Orçamentária: 18101

II – Programas de Trabalho: 12.361.6221.4976.0002

      12.365.6221.4976.9535

      12.366.6221.4976.9533

      12.367.6221.4976.9537

III – Natureza da Despesa: 3.3.90.39

IV – Fontes de Recursos: 100 e 103

6.2. Foram emi�das, inicialmente, em 24/06/2019, as Notas de Empenho nº
2019NE02113, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), nº 2019NE02114, no valor de R$
3.303.940,74 (três milhões, trezentos e três mil, novecentos e quarenta reais e setenta e quatro
centavos), nº 2019NE02115, no valor de 1.027.681,88 (um milhão, vinte e sete mil, seiscentos e oitenta e
um reais e oitenta e oito centavos), nº 2019NE02116, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), e
nº 2019NE02117, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), sob o evento nº 400091, na
modalidade Es�ma�vo.

 

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 apresentação de Nota Fiscal, liquidada
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em 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 à 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 a Cer�dão
Nega�va de Débitos de Tributos e Contribuições Federais.

 

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

 

8.1 – O Contrato terá vigência de até 180 (cento e oitenta) dias consecu�vos, a contar da
úl�ma assinatura das partes no SEI-GDF, ou até a conclusão do Pregão Eletrônico tratado no Processo nº
0080-009289/2016, o que ocorrer primeiro, sendo informada a Contratada para rescisão do Contrato no
prazo de 15 (quinze) dias.

8.2 - Fica compreendido que a remuneração dos serviços se fará, exclusivamente, para os
períodos le�vos escolares, não incidindo no período de férias ou outros eventos que importem na
paralisação dos serviços.

 

CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA

 

A garan�a para a execução do Contrato será prestada no ato da assinatura do presente
instrumento, e corresponderá a 2% (dois por cento) do valor do Contrato, equivalente à R$ 124.632,45
(cento e vinte e quatro mil, seiscentos e trinta e dois reais e quarenta e cinco centavos), mediante uma
das seguintes modalidades à escolha da Contratada: caução em dinheiro ou em �tulos da dívida a�va,
seguro garan�a ou fiança bancária, 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 – São obrigações da Contratante:

10.2.1 - Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços por intermédio de seus
executores centrais e regionais.

10.2.2 - Definir o modelo do mapa a ser u�lizado pela Contratada para informar a
frequência dos alunos.

10.2.3 - Promover vistoria nos veículos antes da u�lização dos mesmos ou a
qualquer tempo, a fim de verificar os aspectos gerais e documentais dos veículos,
condutores, monitores e gerente de operações II, conforme as exigências
constantes no Projeto Básico.

10.2.4 - Informar a necessidade de alteração, inclusão ou subs�tuição de
i�nerário ou trajeto por ocasião da inclusão e/ou exclusão de alunos, em razão de
transferência de unidades de ensino ou endereços.

10.2.5 - Informar quanto à necessidade de acréscimo ou mudança de �po de
veículo em decorrência de eventual ou defini�va alteração de i�nerários, trajetos
ou quan�ta�vos de alunos.
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10.2.6 - Informar a necessidade de transporte de alunos para par�cipação em
a�vidades extraclasse de caráter extracurricular, tempes�vamente.

10.2.7 - Solicitar e autorizar a execução dos serviços por meio de emissão de
ordens de serviço.

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

10.2.9 - Fiscalizar a efe�va prestação dos serviços.

10.2.10 - Providenciar, na efe�vação do contrato, o encaminhamento da
documentação dos veículos ao órgão competente do Distrito Federal para a
realização de vistoria necessária à autorização de tráfego dos veículos da
Contratada, de porte obrigatório.

10.2.11 - No�ficar a Contratada, por escrito, da ocorrência de eventuais
imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua
correção.

10.2.12 - Comunicar à Contratada as faltas e atrasos dos motoristas e monitores
registrados pelas Ins�tuições Escolares atendidas pelo serviço de transporte.

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

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

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

 

11.1 - Executar os serviços conforme especificado no Projeto Básico, no instrumento
convocatório e no contrato, em consonância com os quan�ta�vos preestabelecidos no ENCARTE B e/ou a
critério da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF.

11.2 - Apresentar relação contendo a iden�ficação dos veículos a serem u�lizados na
prestação de serviço, não sendo permi�da a subcontratação/sublocação, que serão u�lizados para
prestação dos serviços juntamente com as cópias auten�cadas dos cer�ficados de propriedade
(Cer�ficado de Registro e Licenciamento de Veículos em nome da Contratada), apólices de seguro,
comprovante de pagamento do IPVA, seguro obrigatório e demais documentos necessários a comprovar
a regularidade de cada veículo.

11.3 - 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.

11.4 – Cópias das Carteiras de Motorista dos prestadores de serviços relacionados e
cer�ficados de comprovação da escolaridade exigida de todos os prestadores de serviço.

11.5 - Os documentos relacionados nos itens 11.2 e 11.3, sem prejuízo de outros
relacionados à prestação de serviços, deverão ser entregues à Contratante no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, contados da assinatura do contrato.

11.6 - Apresentar, quando solicitado pela Contratante, atestado de antecedentes criminais
e distribuição cível dos prestadores de serviços.
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11.7 - Disponibilizar ao Executor do Contrato, mapa mensal contendo a frequência dos
alunos por trajeto e/ou ins�tuições educacionais, assinado pela Direção da Ins�tuição Educacional e
atestado pela Coordenação Regional de Ensino da respec�va Região a que se refere, juntamente com a
Nota Fiscal para pagamento.

11.8 - Manter os veículos em bom estado de conservação/limpeza, adequados ao
transporte escolar e em consonância com as normas de segurança estabelecidas em legislação própria,
citadas no Projeto Básico.

11.9 - Apresentar à Contratante comprovação da vistoria obrigatória feita pelo DETRAN/DF.

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

11.11 - Garan�r o fornecimento de veículos com a capacidade de lotação mínima
estabelecida no Projeto Básico, composto por todos os requisitos de segurança legalmente exigidos.

11.12 - 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.

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

11.14 - Apresentar, após a assinatura do contrato e previamente à execução dos serviços,
AUTORIZAÇÃO DE TRÁFEGO, emi�da por órgão responsável do Distrito Federal, conforme preceituam as
regras do Código de Trânsito Brasileiro e os Decretos nº 23.819/2003 e nº 23.234/2002, sob pena de
sofrer as penalidades previstas no Decreto nº 26.851/2006.

11.15 - 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.

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

11.17 - 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 no
ENCARTE B (ou outro a que vir a subs�tuir); este mesmo prazo deve ser obedecido após o encerramento
de cada turno.

11.18 - 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 pelas Ins�tuições de Ensino e/ou do Evento Pedagógico
para os quais o serviço será prestado.

11.19 - 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.

11.20 - Subs�tuir, imediatamente, motoristas e monitores por outros igualmente
qualificados em casos de afastamentos legais, inclusive por inadequação ao serviço.

11.21 - Subs�tuir, imediatamente, qualquer veículo que, por algum mo�vo, não tenha as
condições previstas neste Termo e nas normas legais.

11.22 - Responsabilizar-se por quaisquer danos que venha a causar a terceiros e/ou ao
patrimônio público, reparando, às suas custas, durante a execução dos serviços contratados (arts. 69 e 70
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993).

11.23 - 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, bem como a documentação referente ao motorista,
monitor e gerente de operações II.

11.24 - Transportar os pais dos alunos que residam nas áreas rurais em subs�tuição aos
alunos, para par�cipar de reunião de pais convocada pela direção da escola, ou para outro evento
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promovido por esta, mediante a apresentação de declaração fornecida pela escola onde o aluno está
matriculado, em atendimento a Lei nº 5.097, de 29 de abril de 2013.

11.25 - Ter conhecimento de todos os endereços previstos nos trajetos e as peculiaridades
dos locais onde serão realizados os serviços de transporte, não podendo alegar posterior
desconhecimento de i�nerários ou trajetos.

11.26 - Atender as demandas autorizadas pela Contratante mediante prévia ordem de
serviço para trajetos diferenciados, com vistas ao atendimento às a�vidades curriculares ou
extracurriculares de cunho pedagógico con�do no Projeto Polí�co Pedagógico das Ins�tuições
Educacionais, reposição de aulas, dentre outras previstas na norma educacional.

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

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

11.29 - Registrar a frequência diária dos alunos mediante listagem que deverá ser
compilada e encaminhada ao executor do contrato.

11.30 - 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.

11.31 - Verificar a iden�ficação dos alunos cadastrados por meio da Carteira de Transporte
Escolar (Carteira Estudan�l), declaração de escolaridade, autorização, a qual deverá constar o nome e o
número de matrícula na rede pública de ensino, devendo comunicar ao responsável pela ins�tuição de
ensino qualquer suspeita de irregularidade.

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

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

11.34 - Não permi�r aos motoristas, monitores 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.

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

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

11.37 - 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.

11.38 - 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.

11.39 - Não permi�r a alocação de prestadores de serviços com idades inferiores ao
estabelecido no Projeto Básico.

11.40 – Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas no edital do certame, sob pena de rescisão de contrato e da execução, da garan�a
para ressarcimento ao erário, além das penalidades já previstas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993
(arts. 55, inciso XIII; inciso I; 80, inciso III; e 87).

11.41 - Declarar que atende aos requisitos de sustentabilidade previstos no art. 2º da Lei
Distrital nº 4.770, de 22 de fevereiro de 2012, em conformidade com o Decreto nº 7.746, de 5 de junho
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de 2012, que regulamenta o art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta a
implementação de critérios, prá�cas e ações de logís�ca sustentável no âmbito da Administração Pública
do Distrito Federal direta, autárquica, fundacional e das empresas estatais dependentes, devendo ser
observados os requisitos ambientais com o menor impacto ambiental em relação aos seus similares.

 

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, de 21 de junho de 1993, vedada a modificação do objeto.

12.2 - A alteração de valor contratual, decorrente da 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 de Dispensa de Licitação em Caráter
Emergencial nº 12/2019 e seus anexos (Doc. SEI 22623471), descontada da garan�a oferecida ou
judicialmente, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/1993, facultada ao Distrito
Federal, em todo caso, a rescisão unilateral.

13.2 - Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições da presente Dispensa de
Licitação serão aplicadas as penalidades estabelecidas no Decreto nº 26.851/2006, publicado no Diário
Oficial do Distrito Federal nº 103, de 31 de maio de 2006, pp. 05 a 07, alterado pelos Decretos nº
26.993/2006, de 12/07/2006, nº 27.069/2006, de 14/08/2006, nº 35.831/2014, de 22/09/2014 e nº
36.974/2015, que regulamentou a aplicação das sanções administra�vas previstas nas Leis Federais nº
8.666, de 21 de junho de 1993, e nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

13.2.1 - A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restri�va de direitos
pelo não cumprimento das normas previstas neste edital e dos contratos dele
decorrentes, em face do disposto nos arts. 81, 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993, e do art. 7º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, serão
obedecidos no âmbito da Administração Direta, Autárquica, Fundacional e das
Empresas Públicas do Distrito Federal, às normas estabelecidas no referido
Decreto Distrital con�do no Anexo VI do Edital.

 

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
8.666, de 21 de junho de 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, de 21 de junho
de 1993).

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO AMIGÁVEL
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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, de 21 de junho de 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 02 (dois)
Executores para o Contrato, sendo 01 (um) �tular e 01 (um) suplente, que desempenharão as atribuições
previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil.

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 

18.1 - 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 nº 5.448, de 12 de janeiro de 2015, regulamentada pelo Decreto nº
38.365, de 26 de julho de 2015.

18.2 – Fica reservado o percentual de 2% (dois por cento) de vagas de trabalho nas
licitações de serviços e obras públicas distritais, a ser des�nado a pessoas em situação de rua, devendo as
empresas responsáveis pelas obras e serviços informar ao órgão do Governo que responde pela pauta da
assistência social a oferta de vagas previstas, consoante Lei nº 6.128, de 01 de março de 2018.

18.3 - Fica reservado reserva de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) de vagas de
emprego para pessoas com deficiência ou usuários reabilitados pela Previdência Social nas empresas com
100 ou mais funcionários, consoante a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

18.4 - Aplicam-se às contratações de serviços, con�nuados ou não, no âmbito da
Administração Pública Direta e Indireta do Distrito Federal, no que couber, as disposições da Instrução
Norma�va nº 5, de 25 de maio de 2017, da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão, consoante o Decreto nº 38.934, de 15 de março de 2018..

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO

 

A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela
Administração, na Imprensa Oficial, até o 5º (quinto) dia ú�l do mês seguinte ao de sua assinatura, para
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ocorrer no prazo de 20 (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, de 21 de junho de 1993.

 

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 do Distrito Federal

 

Pela CONTRATADA:

 

FLÁVIO RODRIGUES BARCELOS

Sócio-administrador

 

TESTEMUNHAS:

 

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

2. NÁGILA VERÔNICA SOUSA DE FREITAS – CPF: 029.432.931-56

 

Documento assinado eletronicamente por Flavio Rodrigues Barcelos, Usuário Externo, em
01/07/2019, às 12:45, 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 RAFAEL DE CARVALHO PULLEN PARENTE - Matr.
02423650, Secretário(a) de Estado de Educação do Distrito Federal, em 01/07/2019, às 19:27,
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 NÁGILA VERÔNICA SOUSA DE FREITAS - Matr.
2398826, Técnico(a) de Gestão Educacional, em 02/07/2019, às 07:51, 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.
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Documento assinado eletronicamente por SIMONE SOUSA SILVA MELO - Matr. 00307572,
Gerente de Contratos e Termos, em 02/07/2019, às 10:34, 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= 24441268 código CRC= 06917DB1.
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