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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

POLÍCIA MILITAR 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 n.
22/2021 - PMDF, nos termos do Padrão n.
04/2002.

 

Processo Sei n. 00054.00062463/2019-94

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Das Partes

O DISTRITO FEDERAL, por meio de sua POLÍCIA MILITAR, inscrita no CNPJ/MF sob o n.
08.942.610/0001-16, situada na Quadra 04, Setor de Áreas Isoladas Sul (SAIS), Brasília-DF, CEP: 70.610-
200, Telefone: (61) 3190-5602/5603, (61) 99983-9971, representada por BILMAR ANGELIS DE ALMEIDA
FERREIRA, Coronel QOPM, na qualidade de Chefe do Departamento de Logís�ca e Finanças, com fulcro
no Decreto Federal n. 10.443/2020, no Regimento Interno aprovado pela Portaria PMDF n. 785/2012 e
fundamentação nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal e a
empresa STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA, doravante denominada Contratada, CNPJ n.
37.131.539/0001-90, com sede na SER/S Área Especial, Bloco “D” Sala 303 – Cruzeiro - DF, Telefone: (61)
3362-8861, representada por: MIGUEL MENDONÇA DE SOUSA, CPF n. 450.098.131-49, RG n. 1.940.058,
SSP/GO, na qualidade de Sócio.

 

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Procedimento

O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico n. 19/2020-PMDF
(Doc. Sei n. 37253691), da Ata de Registro de Preço n. 20/2020 (Doc. Sei n. 39637248), da Proposta (Doc.
Sei n. 39159273) e da Lei Federal n. 8.666/1993.

 

CLÁUSULA TERCEIRA - Do Objeto

O Contrato tem por objeto os serviços de empresas especializadas na operacionalização,
coordenação, acompanhamento e logís�ca de eventos da Corporação com fornecimento de
infraestrutura, materiais, equipamentos, alimentação e suporte técnico necessários à realização de
eventos, conforme especificações, condições, quan�dades e exigências deste Termo, conforme
especificações e condições dos itens dos Grupos 1 e 5, conforme termo de referência constante do Anexo
I deste Edital de Pregão Eletrônico n. 19/2020-PMDF (Doc. Sei n. 37253691), da Ata de Registro de Preço
n. 20/2020 (Doc. Sei n. 39637248), da Proposta (Doc. Sei n. 39159273), que passam a integrar o presente
Termo.

 

CLÁUSULA QUARTA - Da Forma e Regime de Execução

4.1 - O local de entrega dos itens bem como da prestação dos serviços será o local onde
ocorrerão os eventos.
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4.2 - Telefones de contato do Centro de Comunicação Social – CCS/PMDF: (61) 3190-5212
e (61) 3190-5213 (horário de expediente de 13h às 19h).

4.3 – DO RECEBIMENTO

4.3.1 - O recebimento dos materiais/serviços dar-se-á conforme o disposto no inciso II, do
ar�go 73, da Lei Federal n. 8.666/93.

4.3.2 – O recebimento provisório dar-se-á pelos fiscais designados pela Contratante para
acompanhamento e fiscalização, “in loco”, após a entrega/montagem dos materiais e emissão das
licenças necessárias para posterior verificação da conformidade com as especificações con�das neste
Termo e seus Anexos.

4.3.3 - Caso seja constatada alguma irregularidade, a Contratada deverá corrigi-la
imediatamente (até 30 minutos antes do evento) sem prejuízo da aplicação de penalidades.

4.3.4 – O recebimento defini�vo dos serviços prestados pela Contratada, com o
consequente atesto da Nota Fiscal, será efe�vado em até 5 (cinco) dias úteis após o término do evento,
depois da verificação da conformidade dos materiais empregados e do serviço executado com as
especificações con�das neste Termo de Referência e seus Anexos.

4.3.5 - As estruturas deverão ser entregues e montadas de acordo com a necessidade de
cada evento, nos locais previstos para sua realização, com a antecedência necessária para a vistoria dos
órgãos competentes a fim de que sejam emi�das as licenças necessárias.

4.4 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

4.4.1 - É de total responsabilidade da empresa contratada a observação e cumprimento
das normas de segurança do trabalho e legislação trabalhista em vigor.

4.4.2 - Os preços ofertados serão fixos e deverão englobar todos os tributos, encargos
sociais, frete, seguro e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta
licitação.

4.4.3 - A Polícia Militar pagará somente até a quan�dade total que solicitar através de seus
executores de contrato, na quan�dade máxima de cada evento.

4.4.4 - A contratada está ciente que se aplica ao contrato as cláusulas exorbitantes dos
contratos administra�vos.

 

CLÁUSULA QUINTA - Do Valor

O valor total do Contrato é de R$ 33.666,00 (trinta e três mil, seiscentos e sessenta e seis
reais), conforme quadro abaixo, procedentes do Orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício,
nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual;

Item Descrição Unidade Valor
Unitário Valor Total

1.3 PALCO TIPO 3 - GRANDE PORTE (DUAS ÁGUAS) 03
diárias R$ 2.800,00 R$

8.400,00

1.7 TENDA TIPO 3 - GRANDE 06 R$ 300,00 R$
1.800,00

1.8 ARQUIBANCADA TIPO 1 - PEQUENO PORTE 2 R$ 2.700,00 R$
5.400,00

1.9 ARQUIBANCADA TIPO 2 - MÉDIO PORTE 2 R$ 4.800,00 R$
9.600,00
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1.10 ALAMBRADOS 40 R$ 3,00 R$ 120,00

1.11 TABLADO DE MADEIRA 60 m2 R$ 20,00 R$
1.200,00

1.12 BANHEIRO QUÍMICO 4 R$ 80,00 R$ 320,00

1.13 BANHEIRO QUÍMICO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
(PcD) 1 R$ 100,00 R$ 100,00

1.15 SUPORTE PARA BANNER 40 R$ 20,00 R$ 800,00

1.16 EXTINTORES 26
diárias R$ 26,00 R$ 676,00

5.1 COORDENADOR DE STAFF 2 evento R$ 100,00 R$ 200,00

5.2 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 20
diárias R$ 80,00 R$

1.600,00

5.3 VIGILANTE 10
diárias R$ 150,00 R$

1.500,00

5.4 BRIGADISTA 13
diárias R$ 150,00 R$

1.950,00

VALOR TOTAL R$ 33.666,00

 

CLÁUSULA SEXTA - Da Dotação Orçamentária

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

 I - Unidade Gestora/Orçamentária: 170393;

II - PTRes: 89306;

III - Natureza da Despesa: 33.90.39;

IV - Fonte de Recurso: 0100000000;

6.2 - O empenho total é de R$ 33.666,00 (trinta e três mil, seiscentos e sessenta e seis
reais), conforme Nota de Empenho n. 2021NE347, emi�da em 16/07/2021, sob o evento n. 40.1.091, na
modalidade Global.

 

CLÁUSULA SÉTIMA - Do Pagamento

7.1 - Para efeito de pagamento, a PMDF consultará os sí�os oficiais dos órgãos e en�dades
emissoras das cer�dões a seguir relacionadas, para a verificação da regularidade fiscal da Contratada:

a) Cer�dão de regularidade 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
n. 3/2007 observado o disposto do art. 4 do Decreto Federal n. 6.106/2007);

b) Cer�ficado de Regularidade do Fundo de Garan�a por Tempo de Serviço – FGTS,
fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei Federal n. 8.036/1990);

c) Cer�dão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal;
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d) 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 Federal n. 12.440/2011).

7.2 - Em havendo a impossibilidade de consulta, pela Administração, aos sí�os oficiais dos
órgãos e en�dades emissores das citadas cer�dões, o pagamento ficará condicionado à apresentação,
pela Contratada, da comprovação de sua regularidade fiscal e trabalhista;

7.3 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a par�r da data de
apresentação da Nota Fiscal, desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação de
pagamento;

7.3.1 - Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administração, a
parcela devida será atualizada monetariamente, desde o vencimento da obrigação até a data do efe�vo
pagamento de acordo com a variação “pro-rata tempore” do IPCA;

7.4 - Nenhum pagamento será efetuado à licitante enquanto pendente de liquidação,
qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere
direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso);

7.5 - Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte:

7.5.1 - A multa será descontada do valor total do respec�vo contrato; e

7.5.2 - Se o valor da multa for superior ao valor devido pelo fornecimento do material, ou
ainda superior ao valor da garan�a prestada, responderá o contratado pela sua diferença a qual será
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;

7.6 - As empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais
ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), terão seus pagamentos feitos exclusivamente mediante
crédito em conta-corrente, em nome do beneficiário junto ao Banco de Brasília S/A – BRB. Para tanto
deverão apresentar o número da conta-corrente e da agência em que desejam receber seus créditos, de
acordo com o Decreto Distrital n. 32.767/2011, publicado no DODF n. 35, pág. 3, de 18/02/2011. Ficam
excluídas desta regra as empresas de outros estados da federação que não mantenham filiais e/ou
representações no DF e que vencerem o processo licitatório no âmbito do DF;

7.6.1 - Ficam excluídas desta regra:

a) os pagamentos a empresas vinculadas ou supervisionadas pela Administração Pública
federal;

b) os pagamentos efetuados à conta de recursos originados de acordos, convênios ou
contratos que, em virtude de legislação própria, só possam ser movimentados em ins�tuições bancárias
indicadas nos respec�vos documentos;

c) os pagamentos a empresas de outros Estados da federação que não mantenham filiais
e/ ou representações no DF e que venceram processo licitatório no âmbito deste ente federado;

7.7 - Será efetuada a retenção na fonte, dos tributos e contribuições, prevista na Instrução
Norma�va RFB n. 1.234/2012, alterada pela IN n. 1.244/2012;

7.7.1 - A retenção dos tributos não será efe�vada caso a licitante apresente junto com sua
Nota Fiscal a comprovação de que o ele é optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte –SIMPLES;

7.8 - Documentos de cobrança rejeitados por erros ou incorreções em seu preenchimento
serão formalmente devolvidos à Contratada, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados da data de
sua apresentação;

7.9 - Os documentos de cobrança, escoimados das causas que mo�varam a rejeição,
deverão ser reapresentados num prazo máximo de 02 (dois) dias úteis;

7.10 - Em caso de rejeição da Nota Fiscal/Fatura, mo�vada por erro ou incorreções, o prazo
de pagamento passará a ser contado a par�r da data de sua reapresentação.
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CLÁUSULA OITAVA - Do Prazo de Vigência

O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura do Chefe
do Departamento de Logís�ca e Finanças - DLF/PMDF, vedada a sua prorrogação.

 

CLÁUSULA NONA – Das Garan�as

9.1 – Garan�a para execução contratual

9.1.1 - Para assegurar o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais
assumidas, inclusive indenização a terceiros e multas eventualmente aplicadas, a CONTRATADA prestará,
no prazo de 10 (dez) dias da assinatura do contrato, garan�a em favor da CONTRATANTE no valor de R$
673,32 (seiscentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos), correspondente a 2% (dois por cento)
do valor contratado, em uma das seguintes modalidades:

I - Caução em dinheiro, ou em �tulos da dívida pública, devendo estes ter sido emi�dos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado
pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda; (redação dada pela Lei Federal n. 11.079/2004);

II – seguro-garan�a;

III – fiança bancária;

9.1.2 - A fiança bancária formalizar-se-á através de carta de fiança fornecida por ins�tuição
financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu controle, não par�cipem do capital ou da
direção da CONTRATADA, sendo indispensável expressa renúncia, pelo fiador, aos bene�cios do ar�go
1.491, do Código Civil;

9.1.3 - A garan�a prestada pela CONTRATADA somente poderá ser levantada, mediante
pedido por escrito da CONTRATADA, após a ex�nção do contrato, e quando em dinheiro, atualizada
monetariamente;

9.1.3.1 – A garan�a, poderá, a critério da Administração do Distrito Federal, ser u�lizada
para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obrigações contratuais, sem prejuízo
da indenização eventualmente cabível. Nesta hipótese, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos
após o recebimento da no�ficação regularmente expedida, a garan�a deverá ser recons�tuída;

9.1.3.2 – A garan�a, ficará re�da no caso de rescisão contratual, até defini�va solução das
pendências administra�vas e/ou judiciais;

9.1.4 - Sem prejuízo das sanções previstas na Lei e no Edital, a não prestação da garan�a
exigida será considerada recusa injus�ficada em assinar o contrato, implicando na imediata anulação da
Nota de Empenho emi�da;

9.1.5 – A garan�a deverá ter o seu valor proporcionalmente completado quando ocorrer
modificação no valor total do contrato ou quando ocorrer sua u�lização para cobertura de eventuais
multas aplicadas;

9.2 – DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA

9.2.1 - Os materiais u�lizados na prestação dos serviços deverão estar em perfeitas
condições de uso devendo possuir também as cer�ficações usuais de mercado exigidas pelos órgãos
competentes e não poderão conflitar com o previsto no Código de Defesa do Consumidor.

9.2.2 - A Contratada deverá garan�r a perfeita instalação e funcionamento dos
equipamentos contratados, em conformidade com a legislação vigente e com as especificações e prazos
previstos neste Termo de Referência e seus Anexos.

9.2.3 - A cobertura da garan�a por parte do fabricante/fornecedor está limitada ao que
constar no termo de garan�a ou equivalente de seus produtos, não conflitando com o Código de Defesa
do Consumidor.



13/10/2021 15:15 SEI/GDF - 66231984 - Contrato

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=75481097&infra_siste… 6/9

 

CLÁUSULA DÉCIMA – Da Responsabilidade do Distrito Federal

10.1 – Indicar o executor interno do Contrato, conforme art. 67 da Lei Federal n. 8.666/93
e art. 41, inciso II e § 3º do Decreto Distrital n.32.598/2010.

10.2 - Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a Contratada.

10.3 - Fornecer e colocar à disposição da Contratada, todos os elementos e informações
que se fizerem necessários à execução dos serviços.

10.4 - No�ficar, formal e tempes�vamente, a contratada sobre as irregularidades
observadas no serviço.

10.5 - No�ficar a Contratada, por escrito e com antecedência sobre multas, penalidades
quaisquer débitos de sua responsabilidade, bem como fiscalizar a execução do Objeto Contratado.

10.6 - Comunicar a demanda dos serviços à Contratada mediante Ordem de Serviço, que
conterá data, local e horário da execução dos serviços contratados em razão da realização dos eventos,
encaminhada via e-mail ins�tucional com antecedência mínima de 72 (setenta e duas horas) corridas.

10.7 - Efetuar o pagamento da nota fiscal/fatura da empresa, após a efe�va emissão do
Termo de Recebimento Defini�vo e Planilha da prestação do serviço.

10.8 - Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços por meio dos fiscais designado pela
Coordenação-Geral de Logís�ca desta Corporação, conforme Instrução Norma�va n. 01 de 07 de abril de
2014 do Departamento de Logís�ca e Finanças.

10.9 - No�ficar a empresa por escrito, sobre as imperfeições, falhas ou irregularidades
constantes na prestação dos serviços, para que sejam adotadas as medidas corre�vas necessárias.

10.10 - Rejeitar a prestação de serviço efe�vada em desacordo com as especificações
estabelecidas neste Termo de Referência e seus Anexos.

10.11 - Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela proposta.

10.12 - Realizar, por meio da comissão de fiscalização da execução do contrato, a tabulação
dos dados a fim de subsidiar o planejamento para os próximos calendários.

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Das Obrigações e Responsabilidades da Contratada

11.1 – Manter, durante toda a execução do contrato, em compa�bilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato convocatório;

11.2 - 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 - Responsabilizar-se das eventuais despesas para execução do serviço solicitado,
qualquer que seja o valor, e cumprir todas as obrigações constantes do(s) Anexo(s) deste Ato
Convocatório;

11.4 - Comprovar, mês a mês, o efe�vo recolhimento dos encargos sociais incidentes sobre
a folha de pagamento dos empregados des�nados para a prestação dos serviços, assim como de efe�vo
pagamento dos respec�vos trabalhos (no caso de serviços con�nuados com dedicação exclusiva de mão
de obra);

11.5 - O não atendimento das determinações constantes da Lei Distrital n. 5.087/2013
implica a abertura de processo administra�vo para rescisão unilateral do contrato pela Administração
Pública.
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11.6 - Responsabilizar-se por toda a parte técnica, dos serviços contratados, no que lhes
couber, incluindo a emissão de alvarás, licenças e Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, devendo disponibilizar funcionário para acompanhar a
prestação dos serviços e resolver problemas que, eventualmente, surjam durante a prestação dos
serviços.

11.7 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou subs�tuir, a suas expensas, no todo ou em
parte, no prazo máximo de 30 (trinta) minutos, os serviços efetuados em que se verifiquem vícios,
defeitos ou incorreções resultantes da má execução ou dos materiais empregados, a critério da
Administração.

11.8 - Prestar os serviços em conformidade com a legislação vigente e cumprindo todas as
especificações, prazos e obrigações constantes neste Termo de Referência e seus Anexos.

11.9 - Proceder com a montagem, manutenção e desmontagem das estruturas �sicas de
acordo com as normas que regulamentam os serviços, inclusive quanto à capacitação técnica e condições
de segurança dos profissionais que realizarão os serviços.

11.10 - Disponibilizar todos os materiais em condições adequadas de limpeza e uso.

11.11 - Disponibilizar mão de obra especializada e em quan�ta�vo suficiente para
desenvolvimento de todas as a�vidades que os eventos em questão exigir, providos dos devidos
Equipamentos de Proteção Individual - EPIs.

11.12 - Disponibilizar os equipamentos que não necessitam de montagem, bem como os
recursos humanos e demais serviços previstos, no local do evento, com antecedência de 3 (três) horas de
seu início.

11.13 - Atender, prontamente, a quaisquer exigências da Contratante, inerentes ao objeto
descrito no presente Termo de Referência e seus Anexos.

11.14 - Sujeitar-se a ampla e irrestrita fiscalização por parte do órgão contratante,
prestando todos os esclarecimentos solicitados, de forma clara, concisa e lógica, atendendo prontamente
às reclamações formuladas.

11.15 - Responsabilizar-se por todos os encargos e obrigações concernentes às legislações
social, trabalhista, tributária, fiscal, comercial, securitária, previdenciária que resultem ou venham
resultar da execução deste Termo, bem como por todas as despesas decorrentes.          

11.16 - Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Administração
Pública ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento empreendido pela Contratante,
ficando a Contratante autorizada a descontar da garan�a, caso exigido no edital, ou dos pagamentos
devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

11.17 - Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração pra�cada por seus
empregados, quando da realização dos serviços.

11.18 - Manter, durante a execução do contrato, todas as condições exigidas neste
instrumento, além de sujeitar-se a outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do
Consumidor Lei Federal n. 8.078/1990, que sejam compa�veis com o regime de Direito Público.

11.19 - A Contratada não será permi�do veicular, sem prévia autorização da PMDF, marcas
ou serviços, bem como explorar ou vender espaço, para fins comerciais ou publicitários, a empresas ou
ins�tuições de qualquer natureza, sem prévia análise e aprovação da PMDF, nos locais de realização dos
eventos.

 

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 Federal n. 8.666/1993, vedada a modificação do objeto;
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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

13.1 - Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do Edital, bem como
pela inexecução total ou parcial do contrato, serão aplicadas as penalidades estabelecidas do Decreto
Distrital n. 26.851/2006 e alterações posteriores, que regulamentou a aplicação de sanções
administra�vas previstas nas Leis Federais n. 8.666/1993 e n.10.520/2002.

13.1.1 - A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restri�va de direitos pelo não
cumprimento das normas previstas no Edital e nos instrumentos dele decorrentes, em face do disposto
nos ar�gos 81, 86, 87, 88 da Lei Federal n. 8.666/1993 e do ar�go 7° da Lei Federal n. 10.520/2002, serão
obedecidos no âmbito da administração Direta, Autárquica, Fundacional e das empresas públicas do
Distrito Federal, ás normas estabelecidas no referido Decreto Distrital.

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Da Rescisão Amigável

O Contrato poderá ser rescindido 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

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 Federal n.
8.666/1993, 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 SÉTIMA – Do Executor

O Distrito Federal, por meio de sua Polícia Militar, designará um Executor para o presente
Contrato, que desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira
e Contábil do Distrito Federal.

 

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 5º (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 Polícia Militar 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.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA – Do Combate à Corrupção

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

 

 

 

 

BILMAR ANGELIS DE ALMEIDA FERREIRA - CEL QOPM

Chefe do Departamento de Logís�ca e Finanças
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