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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA

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

   

MINUTA DO CONTRATO Nº 02/2020

 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 02/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
DISTRITO FEDERAL, REPRESENTADO PELA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE
PLANALTINA/DF E A FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO –
FUNAP/DF, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 05/2002.

PROCESSO SEI Nº 00135-00000830/2020-08.

 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

 

O Distrito Federal, por meio da Administração Regional de Planal�na/DF, representado por GILSON AMORIM SOBRINHO, na qualidade de Administrador
Regional, com delegação de competência prevista nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal e pelo Decreto nº 38.094,
de 28 de março de 2017 e Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal – FUNAP/DF, doravante denominada Contratada, CGC nº
03.495.108/0001-90, com sede no SAI Trecho 2, Lotes 1835/1845, Térreo, Brasília/DF, representada por DEUSELITA PEREIRA MARTINS , na qualidade de
Diretora Execu�va.

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PROCEDIMENTO

 

O presente Contrato obedece aos termos da Proposta constante do processo SEI nº 00056-00000765/2020-56, O�cio Nº 136/2020
- FUNAP/DIREX/DIRAFI/GEAD/NUCONV (36328842) da Jus�fica�va de Dispensa de Licitação constante no Projeto Básico (37819816), considerando o Decreto
nº 24.193/03 e o Parecer PROCAD/PGDF nº 312/2013 (37792314), bem como os incisos II e III, do art. 26, concomitante com as demais disposições da Lei nº
8.666, de 21/06/1993.

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO

 

O Contrato tem por objeto a prestação de serviços a serem executados de forma con�nua, correspondentes a realização de serviços de roçagem de mato,
remoção de entulho vegetal e de obras e construção, transporte interno/externo de mobiliário patrimonial (carga e descarga), montagem e desmontagem de
móveis em geral, serviços de serralheria, serviços de marcenaria, serviços de pedreiro, serviços de pintura, serviços de elétrica, serviços de bombeiro
hidráulico, serviços de copeiragem e outras a�vidades correlatas, consoante especifica a Jus�fica�va constante no Projeto Básico (37819816) e a Proposta
(36328842) 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 por preço unitário, segundo o disposto nos arts. 6º e 10º da Lei nº 8.666/93.

 

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR

 

5.1 O valor total do Contrato é de R$ 152.409,60 (cento e cinquenta e dois mil e quatrocentos e nove reais e sessenta centavos) anuais, devendo a
importância de R$ 114.307,72 (cento e quatorze mil e trezentos e sete reais e setenta e dois centavos) ser atendida à conta de dotações orçamentárias
consignadas no orçamento corrente, enquanto a parcela remanescente será custeada à conta de dotações a serem alocadas no(s) orçamento(s) seguinte(s),
compreendendo 7 (sete) sentenciados contratados.

 

5.2 Os Contratos celebrados com prazo de vigência superior a doze meses, terão seus valores anualmente, reajustados por índice adotado em lei ou, na falta
de previsão específica, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC.

 

5.3 Ao valores acima descritos são referenciados da proposta apresentada pela FUNAP/DF , através do O�cio Nº 136/2020 -
FUNAP/DIREX/DIRAFI/GEAD/NUCONV (36328842):

 

Tabela 1

 NÍVEL 1

ITEM DESCRIÇÃO VALOR
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1 BOLSA RESSOCIALIZAÇÃO R$ 783,75

2 CUSTOS OPERACIONAIS E INSTITUCIONAIS PARA A FUNAP/DF R$ 247,45

3 AUXÍLIO TRANSPORTE¹ R$ 409,20

4 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO² R$ 374,00

VALOR MENSAL POR SENTENCIADO R$ 1.814,40

¹ Auxílio transporte (R$ 5,50 +3,80 x 2 - ida e volta) x 22– valores variáveis conforme os dias úteis do mês e do i�nerário a ser percorrido pelo sentenciado no
deslocamento de sua residência/recolhimento até o local da efe�va prestação do serviço;

² Auxílio alimentação (R$ 17,00 x 22) – a quan�a é variável de acordo com a quan�dade de dias úteis do mês, a importância deve ser ajustada em
conformidade com os preços pra�cados no mercado da localidade onde serão desenvolvidos o trabalho.

 

Tabela 2

 NÍVEL 1

ITEM DESCRIÇÃO VALOR

1 BOLSA RESSOCIALIZAÇÃO R$ 783,75

2 CUSTOS OPERACIONAIS E INSTITUCIONAIS PARA A FUNAP/DF R$ 247,45

3 AUXÍLIO TRANSPORTE¹ R$ 409,20

4 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO² R$ 374,00

TOTAL UNITÁRIO (A) R$ 1.814,40

QUANTITATIVO ESTIMADO SENTENCIADO (B) 7

TOTAL GERAL (MÊS) = (A) X (B) 12.700,80

TOTAL ANUAL 152.409,60

 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

 

6.1 A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

I – Unidade Orçamentária: 09108

II – Programa de Trabalho: 04.421.6217.2426.0063 - Fortalecimento das Ações de Apoio ao Interno e Sua Família

III – Natureza da Despesa: 33.91.39

IV – Fonte de Recursos: 100

 

6.2 O empenho inicial é de R$ 114.307,72 (cento e quatorze mil e trezentos e sete reais e setenta e dois centavos), conforme Nota de Empenho nº _____,
emi�da em _______, sob o evento nº ________, na modalidade global.

 

CLÁUSULA SÉTIMA – 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 10 (dez) dias de sua apresentação, devidamente atestada pelo Executor do Contrato.

 

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

 

O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, permi�da a prorrogação na forma da lei vigente.

 

CLÁUSULA NONA – DAS GARANTIAS

 

Por tratar-se de Órgão integrante da Administração Indireta do Governo do Distrito Federal e sem fins lucra�vos, fica dispensada a prestação de garan�a para a
execução do contrato.

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL E DA 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.
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10.2 A CONTRATANTE SE OBRIGA:

 

10.2.1 Proporcionar todos os meios necessários para que a CONTRATADA possa desempenhar todos os serviços objeto desta contratação.

 

10.2.2 Permi�r o acesso às suas dependências, dos sentenciados ou prepostos da CONTRATADA, adotando as providências de sua alçada na execução dos
serviços.

 

10.2.3 Orientar seus servidores a tratar os (as) trabalhadores (as) com urbanidade e respeito.

 

10.2.4 Realizar, por meio das chefias imediatas, avaliação de desempenho dos sentenciados quando solicitado pela CONTRATADA.

 

10.2.5 Determinar o horário e o local onde serão prestados os serviços, comunicando a CONTRATADA.

 

10.2.6 Orientar os (as) trabalhadores (as) sentenciados (as) encaminhados (as) quanto a execução das tarefas, de forma que os serviços contratados sejam
realizados com eficiência.

 

10.2.7 Encaminhar à CONTRATADA, impreterivelmente, até o 4º (quarto) dia ú�l do mês subsequente, as folhas de frequência originais e sem rasuras dos
sentenciados, devidamente assinadas e atestadas.

 

10.2.8 A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, mensalmente, os auxílios alimentação e transporte, que a mesma adiantar aos sentenciados, necessário ao
deslocamento deles no período, somente quando o sentenciado es�ver em pleno cumprimento dos seus deveres laborais; estando a CONTRATANTE isenta, se
o mesmo não es�ver trabalhando ou �ver sido desligado de suas tarefas.

 

10.2.9 Encaminhar os Desligamentos realizados à CONTRATADA, com a máxima urgência.

 

10.2.10 Orientar os sentenciados quanto à execução das tarefas, de forma que os serviços sejam realizados dentro dos seus parâmetros de eficiência e eficácia.

 

10.2.11 Cumprir com a CONTRATADA, todos os compromissos financeiros autorizados, assumidos ou adiantados em decorrência desta contratação.

 

10.2.12 No�ficar à CONTRATADA, formal e tempes�vamente, todas as irregularidades observadas no decorrer do contrato.

 

10.2.13 Designar executor, para acompanhamento e fiscalização do contrato, além de interlocução direta com a CONTRATADA.

 

10.2.14 Comunicar, imediatamente, à CONTRATADA quando o sentenciado faltar por 3 (três) dias consecu�vos, de forma injus�ficada ou ainda por 5 (cinco)
dias intercalados, também de forma injus�ficada, no período de 30 (trinta) dias.

 

10.2.15 Manter os sentenciados, devidamente, iden�ficados com o crachá, de forma que não haja constrangimento para os mesmos.

 

10.2.16 Efetuar o pagamento à CONTRATADA de acordo com as condições de preço e prazos estabelecidos no contrato.

 

10.2.17 Permi�r, durante a vigência do contrato, o acesso de representantes da CONTRATADA, aos locais de prestação de serviços, desde que devidamente
iden�ficados.

 

10.2.18 Solicitar aos sentenciados, no caso de alteração de endereço residencial, o novo comprovante de endereço, juntamente com o Termo de Compromisso
e encaminhar à CONTRATADA, especificando a data da alteração do mesmo para fins de pagamento de auxílio transporte.

 

10.2.19 A comprovação pode ser feita por meio da apresentação de fatura de água, luz, telefone ou contrato de aluguel no nome do sentenciado, ou ainda
documento judicial que comprove a alteração do endereço.

 

10.2.20 Comunicar oficialmente e imediatamente à CONTRATADA e às Polícia Militar e Civil do Distrito Federal e/ou ao Sistema Penitenciário do Distrito
Federal, os casos de agressão, tumulto, ameaça ou qualquer outro ato que possa colocar em risco a segurança e a ordem do local quando pra�cado pelo
sentenciado.

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

 

11.1 Selecionar os sentenciados para o trabalho, dentre aqueles que preenchem os requisitos legais, conforme solicitado, dentre aqueles indicados pelos
Estabelecimentos Penais do Distrito Federal.

 

11.2 Indicar sentenciados que estejam com a documentação (carteira de iden�dade e CPF) regularizada.
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11.3 Orientar os (as) trabalhadores (as) presos (as) encaminhados (as), quanto às obrigações contratuais, seu papel, assiduidade e comportamento no
ambiente de trabalho.

 

11.4 Garan�r a CONTRATANTE a mão de obra necessária à execução das tarefas, dentro dos horários por ela pra�cados, que não superior a 08 (oito) horas
diárias, com descanso nos feriados e finais de semana, em conformidade com a Lei de Execuções Penais.

 

11.5 Prestar os serviços contratados na forma ajustada, mantendo a execução de cronograma de tarefas que vier a ser estabelecido pela CONTRATANTE.

 

11.6 Comunicar imediatamente à CONTRATANTE quando o sentenciado for para o Regime Domiciliar, es�ver foragido, for recolhido ao CPP ou à PAPUDA ou
entrar de licença médica ou falecer.

 

11.7 Subs�tuir no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis qualquer dos sentenciados que por questão de recolhimento, licença médica, ordem, disciplina ou
assiduidade, desligamento, não atendam aos interesses da CONTRATANTE.

 

11.8 Observar as orientações da Vara de Execuções Penais.

 

11.9 Fornecer calendário de comparecimento junto à VEPEMA, do sentenciado, quando for assinar, mensalmente, perante o juiz, na condição de Regime
Domiciliar.

 

11.10 Garan�r a possibilidade de subs�tuição de qualquer reeducando, cuja atuação, permanência ou comportamento seja julgado de forma prejudicial,
inconveniente ou insa�sfatório à disciplina do CONTRATANTE ou interesse público.

 

11.11 Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados pelos sentenciados, à CONTRATANTE ou aos seus prepostos, nos locais onde os
serviços são realizados.

 

11.12 Comprovar, juntamente com a fatura mensal dos serviços prestados, ou sempre que solicitado, a quitação dos encargos sociais, previdenciários e
tributos da Fundação, mediante a apresentação das respec�vas cer�dões nega�vas.

 

11.13 Manter durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação exigidas no ato da Contratação.

 

11.14 Cobrar do sentenciado, ressarcimento dos vales transporte e alimentação que receber adiantado e não u�lizar por não comparecimento ao local de
trabalho ou por mo�vo de Desligamento.

 

11.15 Designar um preposto, para responder pelo contrato, junto à CONTRATANTE.

 

11.16 Comunicar, imediatamente, à CONTRATANTE, por meio de correspondência qualquer fato relevante que eventualmente ocorra, que possa alterar,
significa�vamente, a sua situação econômico-financeira ou a imagem pública.

 

11.17 Apresentar à CONTRATANTE o comprovante de quitação de seguro correspondente a execução do contrato, se for o caso.

 

11.18 Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, quando verificar condições inadequadas à execução dos serviços ou a iminência de fatos que possam prejudicar
a perfeita execução do contrato.

 

11.19 À contratante é vedada a subcontratação do objeto do Projeto Básico e do Contrato.

 

11.20 Cumprir as demais condições estabelecidas no Projeto Básico que a este se vincula.

 

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.

 

12.3 A Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal – FUNAP/DF fica expressamente impossibilitada de transferir ao Distrito Federal qualquer
responsabilidade por encargos trabalhistas, fiscais, comerciais e/ou previdenciários porventura inadimplidos pela Contratada, bem como a inexistência de
formação de vínculo emprega�cio entre os prestadores de serviço - no caso, os sentenciados - e a Administração, nos termos do ar�go 71, § 12, da Lei nº
8.666/93.

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES
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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 Distrito Federal,
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

 

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 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 da Administração Regional de Planal�na/DF, através de Ordem de Serviço, designará um Executor para o Contrato, que
desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil.

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO PREPOSTO

 

Conforme dispõe o art. 68 da Lei nº 8.666/1993: O contratado deverá manter preposto, aceito pela Administração, no local da obra ou serviço, para
representá-lo na execução do contrato.

 

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 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 VIGÉSIMA – DO FORO

 

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

 

 

 

Brasília, 1º de abril de 2020.

 

 

 

Pelo Distrito Federal:

 

GILSON AMORIM SOBRINHO

Administrador Regional/RA-VI

Administração Regional de Planaltina/DF

Matrícula nº 1.689.251-8
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Pela Contratada:

 

DEUSELITA PEREIRA MARTINS 

Diretora Executiva

Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal – FUNAP/DF

 Matr.0274259-4

 

 

Testemunhas:

1.

2.
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