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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS 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 10/2018 IBRAM/DF, nos termos do Padrão nº 02/2002.
Processo nº 00391-00001874/2018-29.
SIGGO nº 036956
Cláusula Primeira – Das Partes
O INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA
AMBIENTAL - IBRAM/DF, en dade autárquica de Direito Público, com autonomia administra va, ﬁnanceira e
patrimonial, vinculado à Secretaria do Meio Ambiente do Distrito Federal, CNPJ nº 08.915.353/0001-23,
representado por ALDO CÉSAR VIEIRA FERNANDES, na qualidade de Presidente, com delegação de
competência prevista nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal
e SQA INFORMÁTICA E GESTÃO DOCUMENTAL, doravante denominada Contratada, CNPJ nº
11.407.117/0001-00, com sede em SPLM CONJUNTO 7 LOTE 15 LOJA 01, NÚCLEO BANDEIRANTE,
representada por MANOEL MATIAS DA ROCHA FILHO, na qualidade de Representante Legal.
Cláusula Segunda – Do Procedimento
O presente Contrato obedece aos termos da Proposta e da Jus ﬁca va de Dispensa de Licitação presentes no
Processo nº 00391-00001874/2018-29, baseada no inciso II, art. 24, c/c art. 26 e com as demais disposições
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
Cláusula Terceira – Do Objeto
O Contrato tem por objeto a prestação de serviços de digitalização do acervo bibliográﬁco impresso do
Núcleo de Acervo Técnico (NUATE), de competência do Ins tuto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos
do Distrito Federal - IBRAM, conforme condições e especiﬁcações constantes no Termo de Referência
constante do Processo nº 00391-00001874/2018-29.
Cláusula Quarta – Da Forma e Regime de Execução
O Contrato será executado de forma indireta, sob o regime de empreitada por preço global, segundo o
disposto nos arts. 6º e 10º da Lei nº 8.666/93.
Cláusula Quinta – Do Valor
O valor total do contrato é de R$ 15.720,00 (quinze mil, setecentos e vinte reais), procedente do Orçamento
do IBRAM/DF para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual.
Cláusula Sexta – Da Dotação Orçamentária
6.1 – A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:
I – Unidade Orçamentária: 21.208
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II – Programa de Trabalho: 18.573.6210.2551.0001
III – Natureza da Despesa: 3.3.90.39.83
IV – Fonte de Recursos: 157
6.2 – O empenho inicial é de R$ 8.101,85 (oito mil, cento e um reais e oitenta e cinco centavos),
conforme Nota de Empenho nº 2018NE00431, emi da em 16/08/2018, sob o evento nº 400091, na
modalidade global.
Cláusula Sé ma – Do Pagamento
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.
Cláusula Oitava – Do Prazo de Vigência
O contrato terá vigência desde a sua assinatura até 260 (duzentos e sessenta) dias.
Cláusula Nona – Das garan as
Fica dispensada a Contratada da prestação de Garan a, dada a natureza e objeto da presente contratação.
Cláusula Décima – Da Obrigações e Responsabilidades da Contratante
10.1 - Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços de acordo
com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência;
10.2 - Concluir a veriﬁcação do serviço nos prazos especiﬁcados neste termo de referência;
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 - Observar para que durante a vigência do contrato, seja man da pela Contratada, a compa bilidade
com as obrigações por ela assumidas, bem como todas as condições de habilitação e qualiﬁcação exigidas na
contratação;
10.5 - Exercer o acompanhamento e a ﬁscalização dos serviços, por servidor(es) especialmente designado(s),
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;
10.6 - No ﬁcar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos
serviços, ﬁxando prazo para a sua correção;
10.7 - Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela Contratada;
10.8 - Efetuar os pagamentos devidos nas condições e preços pactuados, bem como dentro dos prazos
contratados;
10.9 - Glosar nas faturas a serem pagas as importâncias es madas rela vas aos danos causados por sua
culpa ou dolo, quando da execução do contrato;
10.10 - Aplicar as penalidades previstas no contrato, na hipótese da Contratada não o cumprir parcial ou
totalmente;
10.11 - Encaminhar todas as comunicações formalmente por meio do endereço eletrônico (e-mail)
informado pela Contratada;
10.12 - Rescindir o contrato, nos termos dos ar gos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93;
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10.13 - Além das obrigações previstas na Lei nº 8.666/1993, o IBRAM/DF deverá responder pelos danos que
seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável
nos caso de dolo e de culpa;
10.14 - O IBRAM/DF rejeitará, no todo ou em parte, o serviço executado em desacordo com os termos deste
Termo de Referência.
Cláusula Décima Primeira – Das Obrigações e Responsabilidades da Contratada
11.1 - Executar os serviços conforme disposto no Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos
necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;
11.2 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou subs tuir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazos
detalhados neste termo de referência, os serviços efetuados em que se veriﬁcarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério do IBRAM/DF;
11.3 - Informar sobre possíveis atrasos na entrega do material digitalizado;
11.4 - 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 8.078/1990), ﬁcando o IBRAM/DF autorizado a
descontar da garan a, caso previsto neste Termo de Referência ou dos demais pagamentos devidos à
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.
11.5 - Fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e
quan dade especiﬁcadas, nos termos de sua proposta;
11.6 - Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação
ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, ao
IBRAM/DF ou a terceiros;
11.7 - U lizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de
conformidade com as normas e determinações em vigor;
11.8 - Apresentar ao IBRAM/DF, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o
órgão para a execução dos serviços, os quais devem estar devidamente iden ﬁcados por meio de crachá;
11.9 - Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais
previstas na legislação especíﬁca, cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao IBRAM/DF;
11.10 – A Contratada ﬁca obrigada a apresentar, ao IBRAM/DF:
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.
11.11 - Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações do IBRAM/DF, inclusive
quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;
11.12 - Relatar ao IBRAM/DF toda e qualquer irregularidade veriﬁcada no decorrer da prestação dos
serviços;
11.13 - Não permi r a u lização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permi r a u lização do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
11.14 - Manter durante toda a vigência do contrato, em compa bilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualiﬁcação exigidas na contratação;
11.15 - Guardar sigilo sobre todas as informações ob das em decorrência do cumprimento do Contrato;
11.16 - 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 previstas no Termo de
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=14375143&infra_sistema=1…

3/6

03/11/2020

SEI/GDF - 11531920 - Contrato

Referência ou na minuta de contrato;
11.17 - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quan ta vos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja sa sfatório para o atendimento ao
objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
11.18 - A Contratada ﬁca obrigada a respeitar os termos es pulados no Decreto nº 38.365, publicado no
Diário Oﬁcial do Distrito Federal nº 143, de 27 de julho de 2017, que regulamenta a Lei nº 5.449, de 12 de
janeiro de 2015, o qual proíbe conteúdo discriminatório contra a mulher;
11.19 - A Contratada ﬁca obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se ﬁzerem necessários, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento), do valor
inicialmente contratado, nos termos do art. 65, §1° da Lei n° 8.666/1993.
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 à multa prevista na Jus ﬁca va de Dispensa de Licitação, descontada da garan a oferecida ou
judicialmente, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93, facultada ao IBRAM/DF, em
todo caso, a rescisão unilateral.
Cláusula Décima Quarta – Da Dissolução
O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, 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.
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 na Jus ﬁca va de Dispensa de Licitação, observado o disposto no
art. 78 da Lei nº 8.666/93, sujeitando-se a Contratada às conseqüências determinadas pelo art. 80
desse diploma legal, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
15.2 - O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração pelo uso ou emprego de
conteúdo discriminatório, sem prejuízo de outas sanções cabíveis, relacionadas a:
I) Discriminação contra a mulher;
II) Incen vo à violência contra a mulher;
III) Exposição da mulher a constrangimento;
IV) Homofobia;
V) Qualquer po de discriminação.
Cláusula Décima Sexta – Dos débitos para com a Fazenda Pública
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Os débitos da Contratada para com o INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO
DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL - IBRAM/DF, 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 Sé ma – Do Executor
O INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL
- IBRAM/DF, por meio de Instrução Norma va, 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
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
Procuradoria-Geral do Distrito Federal.
Cláusula Décima Nona – Do Foro
Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas rela vas ao cumprimento
do presente Contrato.

Pelo IBRAM/DF:
_________________________________________________
ALDO CÉSAR VIEIRA FRNANDES

Pela Contratada:
________________________________________________
MANOEL MATIAS DA ROCHA FILHO
Representante Legal

Testemunhas:
_________________________________________________
_________________________________________________
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Documento assinado eletronicamente por MANOEL MATIAS DA ROCHA FIHO, Usuário Externo,
em 20/08/2018, às 08:07, 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 ALDO CÉSAR VIEIRA FERNANDES - Matr. 1.682.3249, Presidente do Ins tuto Brasília Ambiental, em 23/08/2018, às 14:36, 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 GABRIELA PARENTE PRADO BASTOS - Matr.02641895, Analista de A vidades do Meio Ambiente, em 23/08/2018, às 15:26, 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 MILZARA MENEZES DE SOUZA - Matr.0264834-2,
Gerente de Compras e Contratações, em 23/08/2018, às 15:26, 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.
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= 11531920 código CRC= 3A4D14E2.
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