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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 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
–
Iprev/DF, nos
termos
do
Padrão
nº
01/2002.
Processo SEI nº
0041300002036/201868
Cláusula Primeira – Das Partes
O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – Iprev/DF, doravante
denominada Contratante, inscrito no CNPJ sob o nº 10.203.387/0001-37, sediado no SCS Quadra 09, Torre
B, 1º Andar, salas 103 a 105, Ed. Parque Cidade Corporate – Brasília/DF – CEP 71.308-200, representado
neste ato por Adler Anaximandro de Cruz e Alves, portador da Carteira de Iden dade nº 8511787 –
SSP/MG e inscrito no CPF sob o nº 035.248.676-77, na qualidade de Diretor Presidente, nomeado pelo
Decreto de 17 de maio de 2016, com delegação de competência prevista no Regimento Interno, aprovado
pelo Decreto nº 37.166/2016, e no Decreto nº 32.598/2010, referente as Normas de Planejamento,
Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal e DEDETIZADORA FOLHA LTDA ME,
doravante denominada Contratada, CNPJ nº 15.539.906/0001-56, com sede em Setor SRNA Quadra 01,
Conjunto 1B, Lote 32 – Planal na/DF, CEP: 73.340-102, representada por Claudiana Menezes Folha Nunes,
na qualidade de Representante/Sócia.
Cláusula Segunda – Do Procedimento
O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico SRP Nº 050/2018-SCG/SEPLAG,
Ata do Pregão Eletrônico nº 50/2018, Autorização SRP Nº 0952/2018 e da Lei nº 8.666 21.06.93.
Cláusula Terceira – Do Objeto
O Contrato tem por objeto a prestação de serviços de controle de pragas urbanas, descrição: combate e
controle de vetores e pragas, urbanas, compreendendo dede zação, desinse zação, desra zação,
descupinização e controle/ manejo de pombos, consoante especiﬁca o Edital de Pregão Eletrônico SRP Nº
050/2018-SCG/SEPLAG, Ata do Pregão Eletrônico nº 50/2018, da Autorização SRP Nº 0952/2018, que
passam a integrar o presente Termo.
Cláusula Quarta – Da Forma e Regime de Execução
O Contrato será executado de forma indireta, sob o regime de empreitada 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$ 152,25 (cento e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos),
procedente do Orçamento do Ins tuto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal para o corrente
exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual.
Cláusula Sexta – Da Dotação Orçamentária
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6.1 – A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:
I – Unidade Orçamentária: 32203
II – Programa de Trabalho: 09122600385179660
III – Natureza da Despesa: 339039
IV – Fonte de Recursos: 100
6.2 – O empenho foi emi do no valor de R$ 152,25 (cento e cinquenta e dois reais e vinte e cinco
centavos), conforme Nota de Empenho nº 2018NE00923, emi da em 30/08/2018, sob o evento nº
400091, na modalidade Es ma vo.
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.
Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo relacionados:
I – Cer dão Nega va de Débitos Rela vos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, expedida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (Anexo XI da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 2.5.2007),
observado o disposto no art. 4º do Decreto nº 6.106, de 30.4.2007;
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 – Cer dão Nega va de Débitos Trabalhistas – CNDT (em www.tst.gov.br), em cumprimento à Lei nº
12.440/2011. Visando comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus ça do Trabalho.
Cláusula Oitava – Do Prazo de Vigência
O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados da assinatura do instrumento contratual, e será
improrrogável.
Cláusula Nona – Da garan a
A garan a para a execução do Contrato será dispensada conforme previsão constante no art. 56 da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, visto ser facultado à Administração exigir prestação de garan a nas
contratações de bens, obras e serviços, de modo a assegurar plena execução do contrato e a evitar
prejuízos ao patrimônio público.
Cláusula Décima – Da responsabilidade do Contratante
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. Indicar o executor interno do Contrato, conforme art. 67 da Lei 8.666/93 e Dec. 32.598/2010;
10.3. Cumprir os compromissos ﬁnanceiros assumidos com a Contratada;
10.4. Fornecer e colocar à disposição da Contratada, todos os elemento e informações que se ﬁzerem
necessários à execução dos serviços;
10.5. No ﬁcar, formal e tempes vamente, a contratada sobre as irregularidades observadas no serviço;
10.6. Cons tuem demais obrigações da contratante, o disposto no item 21 do Termo de Referência –
Anexo I do presente Edital.
Cláusula Décima Primeira – Das Obrigações e Responsabilidades da Contratada
11.1 – A Contratada ﬁca obrigada a:
Cumprir as determinações constantes no Edital SRP Nº 0058/2018, da Ata de Registro de Preços nº
0032/2018 a que este Instrumento está vinculado, bem como aos termos deste Instrumento.
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11.2 – Cons tui obrigação da Contratada o pagamento dos salários e demais verbas decorrentes da
prestação de serviço, bem como responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ ou materiais,
causados por técnicos (empregados) e acidentes causados por terceiros, bem como pelo pagamento de
salários, encargos sociais e trabalhistas, tributos e demais despesas eventuais, decorrentes da prestação
dos serviços;
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 – A Contratada declarará a inexistência de possibilidade de transferência ao Distrito Federal de
responsabilidade por encargos trabalhistas, ﬁscais, comerciais e/ou previdenciários porventura
inadimplidos, bem como a inexistência de formação de vinculo emprega cio entre os empregados da
Contratada e a Administração Pública.
11.6 - É expressamente proibido o uso de mão de obra infan l, nos termos da Lei Distrital nº 5.061 de 08
de março de 2013.
11.7 Cons tuem demais obrigações da contratada, o disposto no item 20 do Termo de Referência – Anexo
I do presente Edital.
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.
Cláusula Décima Terceira – Das Penalidades
O atraso injus ﬁcado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato sujeitará a
Contratada as sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93 e no Decreto nº 26.851/2006 e suas
alterações, facultada ao Distrito Federal, em todo caso, a rescisão unilateral.
Cons tuem demais penalidades, o disposto no item 23 do Termo de Referência – Anexo I do presente
Edital.
Cláusula Décima Quarta – Da Rescisão amigável
O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no
respec vo processo, desde que haja conveniência para a Administração, nos termos do art. 79, inciso II, da
Lei nº 8.666/93, mediante manifestação escrita de uma das partes, com antecedência mínima de 60
(sessenta) dias, sem interrupção do curso normal da execução do Contato (PGDF – Pareceres nº 050/2011,
0757/2008 e 051/2013).
Cláusula Décima Quinta – Da Rescisão
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 arts. 78, 79 e 80 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.
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 Sé ma – Do Executor
O Iprev/DF, 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
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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
Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas rela vas ao cumprimento do
presente Contrato.

Adler Anaximandro de Cruz e Alves
Diretor Presidente

Claudiana Menezes Folha Nunes
Representante/Sócia da Empresa

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIANA MENEZES FOLHA NUNES, Usuário
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