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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO 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 de
empresa especializada (in company) -
SENAI, des�nada a ministrar cursos
profissionalizantes dentro das unidades
prisionais do Distrito Federal às pessoas
privadas de liberdade nº 002/2019 -
FUNAP/DF.

Processo: º00056-00001200/2019-52

 

 

 

Cláusula Primeira – Das Partes

A Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal - FUNAP/DF, com sede no SIA, Trecho
02 , Lotes 1835/1845, 1º Andar, Brasília/DF, inscrita no CNPJ sob nº 03.495.108/0001-90, na qualidade
de CONTRATANTE, representada por DEUSELITA PEREIRA MARTINS, na qualidade de Diretora, da
Diretoria Execu�va, portadora da Cédula de Iden�dade nº 714.270, inscrita no CPF sob o nº 305.327.361-
68, residente e domiciliada em Brasília/DF, com delegação de competência prevista nas Normas de
Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, com fundamento na Portaria nº 01, de
23 de fevereiro de 2012, e estando vinculada à Secretaria de Estado de Jus�ça e Cidadania do Distrito
Federal - SEJUS/DF, e o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO
REGIONAL DO DISTRITO - SENAI , inscrito sob o CNPJ: 03.806.360/0003-35, por meio de seu
representante legal, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor MARCO
ANTONIO AREIAS SECCO, portador da Cédula de Iden�dade nº 3.076.720-9, inscrito no CPF sob o nº
530.158.949-00 residente e domiciliado em Brasília/DF, na qualidade de Diretor do Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial - Departamento Regional do Distrito Federal, firmam o presente instrumento,
nos termos do que dispõe a Lei nº 8.666/1993, mediante as seguintes cláusulas e condições:

 

Cláusula Segunda – Do Procedimento

O presente Contrato obedece aos termos da Proposta con�da no Projeto Básico, da Jus�fica�va de
Dispensa de Licitação, baseada no inciso XII, art. 24, c/c art. 26 e com as demais disposições da Lei nº
8.666, de 21.06.93.

 

Cláusula Terceira – Do Objeto

O Contrato tem por objeto a prestação de serviços, des�nada a ministrar cursos profissionalizantes (in
company) dentro das unidades prisionais do Distrito Federal às pessoas privadas de liberdade, nos
moldes do Decreto nº 37.256/2016 e suas alterações, visando atender as demandas da FUNAP/DF, em
consoante especifica a Jus�fica�va de Dispensa de Licitação, presentes aos autos do processo 00056-
00001200/2019-52 que passam a integrar o presente.
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Cláusula Quarta – Da Forma e Regime de Execução

O Contrato será executado conforme cronograma e descrição do Projeto Básico, sob o regime de
prestação de serviço, 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$ 178.450,00 (cento e setenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta reais),
procedente do Orçamento desta Fundação para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei
Orçamentária Anual.

 

Cláusula Sexta – Da Dotação Orçamentária

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

0.2. Unidade Orçamentária: 44201

0.3. Programa de Trabalho: 14.421.6211.2426.0015

0.4. Natureza da Despesa: 339039

0.5. Fonte de Recursos: 220

0.6. O empenho inicial é de R$ 178.450,00 (cento e setenta e oito mil, quatrocentos e
cinquenta reais), conforme Nota de Empenho nº 2019NE00696, emi�da em 26/08/2019, sob o evento nº
33903948, na modalidade global.

 

Cláusula Sé�ma – Do Pagamento

0.7. O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e
Contábil do Distrito Federal, mediante a apresentação de Nota Fiscal,  para conclusão da modalidade de
cada curso, liquidada até 15 (quinze) dias de sua apresentação, devidamente atestada pelo Executor do
Contrato.

0.8. O pagamento será efetuado ao final da prestação do serviço, de acordo com as normas de
execução financeira, orçamentária e contábil do Distrito Federal.

0.9. As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos recursos provenientes da
Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal.

0.10. Os valores do presente contrato serão fixos e irreajustáveis.

 

Cláusula Oitava – Do Prazo de Vigência

O presente Contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, a par�r da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado de acordo com a legislação vigente.

 

Cláusula Nona – Da Garan�a

Fica dispensada a Contratada da prestação de Garan�a, dada à natureza e o objeto da presente
contratação.

 

Cláusula Décima  – Das Obrigações e Responsabilidades da Contratada

0.11. A Contratada fica obrigada a apresentar, a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do
Distrito Federal:

0.12. Comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais;
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0.13. Cons�tui obrigação da Contratada o pagamento dos salários e demais verbas decorrentes
da prestação de serviço;

0.14. A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes;

0.15. 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;

0.16. Colocar, à disposição da CONTRATANTE, os recursos humanos devidamente qualificados e
habilitados, bem como os equipamentos e materiais adequados, na medida necessária para a execução
das ações programadas e aprovadas conforme a proposta de formação profissional;

0.17. Distribuir o material didá�co para os par�cipantes;

0.18. Promover a cer�ficação dos alunos que, no decorrer do curso, ob�verem, no mínimo, 75%
de frequência da carga horária e 70% de aproveitamento; os cer�ficados serão entregues no prazo de 20
(vinte dias) após o término do curso;

0.19. Emi�r Nota Fiscal conforme informações constantes da proposta;

0.20. Acompanhar o desenvolvimento do programa.

 

Cláusula Décima Primeira  – Das Obrigações e Responsabilidades da Contratante

0.21. A Contratante fica obrigada a:

0.22. Analisar a proposta e apresentar o aceite da Proposta para execução do programa
previamente solicitado, bem como para suas eventuais reformulações;

0.23. Definir o cronograma de desenvolvimento em conjunto com a empresa e as unidades
prisionais;

0.24. Confirmar, com antecedência mínima de 7 (sete) dias, o número de alunos inscritos para o
início do projeto;

0.25. Fornecer à empresa, relação de alunos de cada turma com antecedência, a fim de
possibilitar os procedimentos operacionais necessários;

0.26. Disponibilizar espaço �sico para o desenvolvimento das aulas para demonstração da parte
prá�ca, quando necessário;

0.27. Efetuar o pagamento Nota Fiscal rela�va a contratação do serviço, observando-se o prazo
de vencimento;

0.28. Efetuar divulgação e agendamentos, quando necessário, das a�vidades propostas; realizar
recepção dos par�cipantes. 

 

Cláusula Décima Segunda – Da Alteração Contratual

0.29. 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.

0.30. 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
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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

0.31. 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.

0.32. O não cumprimento das obrigações aqui assumidas pela CONTRATANTE ensejará na
rescisão imediata do termo;

0.33. Os cancelamentos de atendimentos com antecedência inferior a 48 (quarenta e oito) horas
acarretarão multa de 10% (dez por cento) do valor da proposta de formação profissional a ser faturada
contra a CONTRATANTE na data prevista para o início do atendimento.

 

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

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

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 por esta
Fundação.

 

Cláusula Décima Nona – Do cumprimento ao Decreto Distrital nº 34.031/2012 e Lei Distrital n°
5.448/2015

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupção,
pelo telefone 0800-6449060 (Decreto no 34.031, de 12 de dezembro de 2012). (Parecer no 330/2014-
PROCAD/PGDF).

 

Cláusula Vigésima – 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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PELA CONTRATADA: 

MARCO ANTONIO AREIAS SECCO
Diretor do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Regional do Distrito Federal

CPF: 530.158.949-00 e RG: 3.076.720-9 PR

 

 

PELO CONTRATANTE:

DEUSELITA PEREIRA MARTINS
Diretora Execu�va

FUNAP/DF

CPF: 607.413.841.91- RG: 811.192 SSP/DF

Documento assinado eletronicamente por DEUSELITA PEREIRA MARTINS - Matr.0274259-4,
Diretor(a) Execu�vo(a), em 26/08/2019, às 15:58, 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 Marco Antonio Areias Secco, Usuário Externo, em
25/10/2019, às 17:05, 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= 27238844 código CRC= 6D0618A5.
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