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ADMINISTRACAO REGIONAL DO GUARÁ
GUARA
ADMINISTRAÇÃO

Havendo
Havenda irregularidades neste instrumento,
instrumenta, entre em contato
cantata com a Ouvidoria
Ouvidaria de Combate à
(‘1 Corrupção,
Carrupgﬁa, no telefone
telefane 0800-6449060
0800—6449060

Contrato
Contrato de
de Prestação
Prestagao de
de Serviços
Servigos de
de controles
controles
de
de vetores
vetores e
e pragas
pragas urbanas
urbanas nº
n9 01/2019
01/2019 -- RA-X,
RA-X,
nos termos do Padrão
Padrao nº
n9 01/2002.
Processo SEI nº
n9 00137-00000216/2019-48

Cláusula
Clausula Primeira –
— Das Partes
O
O Distrito
Distrito Federal,
Federal, por
por meio
meio da
da ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAC/SO REGIONAL
REGIONAL DO
DO GUARÁ,
GUARA, inscrita
inscrita no
no CNPJ
CNPJ sob
sob o
o n°
n°
Area Especial do CAVE, Guará
Guara II,
||, representado por,
16.724.782/0001-41, com sede no QE 23, Área
JOSIVÂNIA JORGE
JOSIVANIA
JORGE DA
DA SILVA
SILVA GURGEL,
GURGEL, na
na qualidade
qualidade de
de Administradora
Administradora Regional
Regional do
do Guará,
Guara, com
com
delegação
delegagao de
de competência
competéncia prevista
prevista nas
nas Normas
Normas de
de Execução
Execugao Orçamentária,
Orgamenta’ria, Financeira
Financeira ee Contábil
Conta’bil do
do
Distrito Federal
Federal doravante
doravante denominada
denominada CONTRATANTE,
CONTRATANTE, ee de
de outro
outro aa empresa
empresa DEDETIZADORA
DEDETIZADORA FOLHA
FOLHA
Distrito
EIRELI, doravante denominada CONTRATADA, inscrita no CNPJ sob o nº
n9 15.539.906/0001-56,
15.539.906/0001—56, com sede
em, QD.
na - DF, representada por, CLAUDIANA MENEZES
QB. 01 Conjunto 1B Lote 32 SRN/A- Planal
Planaltina
FOLHA
FOLHA NUNES,
NUNES, na
na qualidade
qualidade de
de Representante
Representante Legal
Legal da
da Empresa.
Empresa.
Cláusula
– Do Procedimento
Clausula Segunda —
O presente
presente Contrato
Contrato obedece
obedece aos
aos termos
termos do
do Edital
Edital de
de Pregão
Pregao Eletrônico
Eletronico nº
n9 0050/2018,
0050/2018, ee Ata
Ata de
de
O
Registro de Preços
Pregos n° 0029/2018, Constante no Processo SEI n° 00410-00023233/2017-14
00410-00023233/2017—14 e da Lei nº
n9
8.666 21.06.93.

Cláusula
Clausula Terceira –
— Do Objeto
O
O Contrato
Contrato tem
tem por
por objeto
objeto aa prestação
prestagao de
de serviços
servigos de
de controles
controles de
de vetores
vetores ee pragas
pragas urbanas,
urbanas,
compreendendo
zação, desinse
zação, desra
zação, descupinização,
compreendendo dede
dedetizagao,
desinsetizagao,
desratizagao,
descupinizagao, controle/manejo
controle/manejo de
de
pombos,
pombos, nas
nas áreas
areas internas
internas ee externas
externas dos
dos seguintes
seguintes próprios:
proprios: Prédio
Prédio Sede
Sede da
da Administração
Administragao Regional
Regional
do
do Gaurá(8.400m²),
Gaura(8.400m2), Casa
Casa da
da Cultura(1.120m²),
Cultura(1.120m2), Centro
Centro de
de Convivência
Convivéncia do
do Idoso(1.120m²),salão
|doso(1.120m2),salao de
de
Mul
plas Funções(8.300m²)
Multiplas
Fung6es(8.300m2) ee Salão
Salao Comunitário
Comunitario da
da QE
QE 42(840m²),
42(840m2), contemplando
contemplando uma
uma área
a’rea total
total de
de
19.780m²,
dades
19.780m2, consoante
consoante especiﬁcações
especiﬁcagoes do
do Edital
Edital de
de nº
n9 050/2018
050/2018 ee aa Ata
Ata 029/2018
029/2018 ee quan
quantidades
previstas na Solicitação
de Compras 0003/2019, constante no Processo SEI n°
Solicitagao
00137-00000216/2019-48.
00137-00000216/2019—48.
Cláusula
– Da Forma e Regime de Execução
Clausula Quarta —
Execugao
O
O Contrato
Contrato será
sera’ executado
executado de
de forma
forma indireta
indireta sob
sob o
o regime
regime de
de empreitada
empreitada por
por preço
prego global,
global, em
em
Parcelamento
Parcelamento segundo
segundo o
o disposto
disposto nos
nos arts.
arts. 6º
69 e
e 10º
109 da
da Lei
Lei nº
n9 8.666/93.
8.666/93.
Cláusula
– Do Valor
Clausula Quinta —
26/05/2020
26/05/2020 11:32
11:32
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Contrato de
de Prestação
Prestacﬁo de
de Serviço
Servico

Clausula Sexta —
Dotacﬁo Orçamentária
Orcamentéria
Cláusula
– Da Dotação

6.1— A
A despesa
despesa correrá
correra àa conta
conta da
da seguinte
seguinte Dotação
Dotacao Orçamentária:
Orcamenta’ria:
6.1-

I|-- Programa
vos Gerais/RA-X
Programa de
de Trabalho:
Trabalho: Manutenção
Manutencao de
de Serviços
Servicos Administra
Administrativos
Gerais/RA-X -— Guará.
Guara.
Unidade Orçamentária:
Orcamentaria: 09.112
09.112
II|| -— Unidade

III
Jurídica
||| -— Natureza
Natureza da
da Despesa:
Despesa: 3.390.39
3.390.39 -— Outros
Outros Serviços
Servicos de
de terceiros
terceiros -— Pessoa
Pessoa Juridica
IV -— Fonte de Recursos: 120 -— Diretamente Arrecadados.
Cláusula
ma —
– Do Pagamento
Clausula Sé
Sétima
O
O pagamento
pagamento será
sera’ feito,
feito, de
de acordo
acordo com
com as
as Normas
Normas de
de Execução
Execucao Orçamentária,
Orcamenta’ria, Financeira
Financeira ee Contábil
Conta’bil
do Distrito
Distrito Federal,
Federal, em
em 4
4 (quatro)
(quatro) parcela
parcela (s),
(s), mediante
mediante aa apresentação
apresentacao de
de Nota
Nota Fiscal,
Fiscal, liquidada
liquidada até
até 10
10
do
(dez)
(dez) dias
dias de
de sua
sua apresentação,
apresentacao, devidamente
devidamente atestada
atestada pelo
pelo Executor
Executor do
do Contrato.
Contrato.
Para
Para efeito
efeito de
de pagamento,
pagamento, aa CONTRATADA
CONTRATADA deverá
devera apresentar
apresentar os
os documentos
documentos abaixo
abaixo relacionados:
relacionados:
I| -- Cer
dão de
vos às
dão Nega
va
Certidao
de Regularidade
Regularidade de
de débitos
débitos Rela
Relativos
as Contribuições
Contribuicoes Previdenciárias
Previdenciarias (Cer
(Certidao
Negativa
de
dão Posi
va com
va);
de Débito
Débito -— CND
CND ou
ou Cer
Certidao
Positiva
com Efeito
Efeito de
de Nega
Negativa);
II|| -— Cer
ﬁcado de
Certiﬁcado
de Regularidade
Regularidade do
do Fundo
Fundo de
de Garan
Garantiaa por
por Tempo
Tempo de
de Serviço
Servico -- FGTS,
FGTS, fornecido
fornecido pela
pela CEF
CEF
-- Caixa
Caixa Econômica
Economica Federal
Federal devidamente
devidamente atualizado
atualizado (Lei
(Lei n°
n° 8.036/90);
8.036/90);
III
dão de
||| -— Cer
Certidao
de Regularidade
Regularidade com
com aa fazenda
fazenda de
de Distrito
Distrito Federal;
Federal;
IV
dão Nega
va de
dão Posi
va com
va
IV -- Cer
Certidao
Negativa
de Débitos
Débitos Trabalhistas
Trabalhistas -- CNDT
CNDT ou
ou Cer
Certidao
Positiva
com Efeitos
Efeitos de
de Nega
Negativa
emi
do pelo
emitido
pelo Tribunal
Tribunal Superior
Superior de
de Trabalho
Trabalho (em
(em www.tst.jus.br),
www.tst.jus.br), em
em cumprimento
cumprimento àa Lei
Lei n°
n°
12.440/2011,
ça do
12.440/2011, visando
visando àa comprovação
comprovacao da
da inexistência
inexisténcia de
de débitos
débitos inadimplidos
inadimplidos perante
perante aa Jus
Justica
do
Trabalho.
Trabalho.
Cláusula
Clausula Oitava –
— Do Prazo de Vigência
Vigéncia
O
O contrato
contrato terá
tera vigência
vigéncia desde
desde aa sua
sua assinatura
assinatura até
até 12
12 (doze)
(doze) meses,
meses, podendo
podendo ser
ser prorrogado
prorrogado na
na
forma
forma prevista.
prevista.
Cláusula
– Das garan
as
Clausula Nona —
garantias
9.1-A
9.1—A garan
garantiaa para
para aa execução
execucao do
do Contrato
Contrato será
sera prestada,
prestada, conforme
conforme previsão
previsao constante
constante no
no item
item 15
15 do
do
Edital.
Edital.
9.29.2— O
O serviço
servico deverá
devera’ ter
ter garan
garantiaa com
com prazo
prazo de
de 90
90 (noventa)
(noventa) dias
dias para
para cada
cada aplicação
aplicacao geral,
geral, após
apos aa
conclusão
ﬁcado de
conclusao de
de cada
cada aplicação
aplicacao deverá
devera’ ser
ser fornecido
fornecido pela
pela CONTRATADA,
CONTRATADA, um
um cer
certiﬁcado
de garan
garantiaa do
do
serviço
a, tantas
servico prestado,
prestado, aa CONTRATADA
CONTRATADA deverá
devera aplicar,
aplicar, dentro
dentro do
do período
periodo de
de garan
garantia,
tantas aplicações
aplicacoes
corre
vas forem
corretivas
forem necessárias
necessarias para
para sanar
sanar as
as possíveis
possiveis reaparições
reaparicoes de
de insetos,
insetos, pragas,
pragas, morcegos,
morcegos,
roedores, baratas, cupins, pombos, etc.

Cláusula
Clausula Décima –
— Da responsabilidade do Distrito Federal
10.1
10.1 -- O
O Distrito
Distrito Federal
Federal responderá
respondera’ pelos
pelos danos
danos que
que seus
seus agentes,
agentes, nessa
nessa qualidade,
qualidade, causarem
causarem aa
terceiros,
terceiros, assegurado
assegurado o
o direito
direito de
de regresso
regresso contra
contra o
o responsável
responsavel nos
nos casos
casos de
de dolo
dolo ee de
de culpa.
culpa.
26/05/2020
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CIéusula Décima Primeira –
— Das Obrigações
Obrigagﬁes e Responsabilidades da Contratada
Cláusula

11.1 -- A
A Contratada
Contratada ﬁca
ﬁca obrigada
obrigada aa apresentar,
apresentar, ao
ao Distrito
Distrito Federal:
Federal:
11.1

I| -- Até
Até o
o quinto
quinto dia
dia úUtlll do
do mês
més subsequente,
subsequente, comprovante
comprovante de
de recolhimento
recolhimento dos
dos encargos
encargos
previdenciarios, resultantes
resultantes da
da execução
execugao do
do Contrato;
Contrato;
previdenciários,
Comprovante de
de recolhimento
recolhimento dos
dos encargos
encargos trabalhistas,
trabalhistas, ﬁscais
ﬁscais ee comerciais;
comerciais;
II|| -— Comprovante

11.2
tui obrigação
11.2 -- Cons
Constitui
obrigagao da
da Contratada
Contratada o
o pagamento
pagamento dos
dos salários
sala’rios ee demais
demais verbas
verbas decorrentes
decorrentes da
da
prestagao de
de serviço;
servigo;
prestação
11.3 -- A
A Contratada
Contratada responderá
respondera’ pelos
pelos danos
danos causados
causados por
por seus
seus agentes.
agentes.
11.3

11.4
bilidade com
11.4 -- A
A Contratada
Contratada se
se obriga
obriga aa manter,
manter, durante
durante toda
toda aa execução
execugao do
do contrato,
contrato, em
em compa
compatibilidade
com
as obrigações
obrigagoes por
por ela
ela assumidas,
assumidas, todas
todas as
as condições
condigoes de
de habilitação
habilitagao ee qualiﬁcação
qualiﬁcagao exigidas
exigidas na
na licitação.
licitagao.
as
11.5 -- Cons
Constituem
demais obrigações
obrigagoes da
da contratada
contratada as
as condições
condigoes estabelecidas
estabelecidas no
no item
item 20
20 do
do Termo
Termo
11.5
tuem demais
de
de Referência
Referéncia -— Anexo
Anexo II do
do Edital.
Edital.
CIéusula Décima Segunda –
— Da Alteração
Alteragﬁo Contratual
Cláusula

12.1—Toda ee qualquer
qualquer alteração
alteragao deverá
devera’ ser
ser processada
processada mediante
mediante aa celebração
celebragao de
de Termo
Termo Adi
Aditivo,
corn
12.1-Toda
vo, com
amparo
amparo no
no art.
art. 65
65 da
da Lei
Lei nº
n9 8.666/93,
8.666/93, vedada
vedada aa modiﬁcação
modiﬁcagao do
do objeto.
objeto.
12.2—A alteração
alteragao de
de valor
valor contratual,
contratual, decorrente
decorrente do
do reajuste
reajuste de
de preço,
prego, compensação
compensagao ou
ou penalização
penalizagao
12.2-A
ﬁnanceira, prevista
prevista no
no Contrato,
Contrato, bem
bem como
como o
o empenho
empenho de
de dotações
dotagoes orçamentárias,
orgamentarias, suplementares,
suplementares,
ﬁnanceira,
até o
o limite
limite do
do respec
respectivo
valor, dispensa
dispensa aa celebração
celebragao de
de aditamento.
aditamento.
até
vo valor,

CIéusula Décima Terceira –
— Das Penalidades
Cláusula

13.1 -- O
O atraso
atraso injus
injustiﬁcado
na execução,
execugao, bem
bem como
como aa inexecução
inexecugao total
total ou
ou parcial
parcial do
do Contrato
Contrato
13.1
ﬁcado na
sujeitara aa Contratada
Contratada àa multa
multa prevista
prevista no
no Edital,
Edital, descontada
descontada da
da garan
garantiaa oferecida
oferecida ou
ou judicialmente,
sujeitará
judicialmente,
sem
sem prejuízo
prejuizo das
das sanções
sangoes previstas
previstas no
no art.
art. 87,
87, da
da Lei
Lei nº
n9 8.666/93,
8.666/93, facultada
facultada ao
ao Distrito
Distrito Federal,
Federal, em
em
todo caso, a rescisão
rescisao unilateral.
13.2 -- Cons
Constituem
as demais
demais penalidades
penalidades àa contratada
contratada as
as Sanções
Sangoes ee Infrações
Infragoes Administra
Administrativas
13.2
tuem as
vas
estabelecidas no
no item
item 23
23 do
do Termo
Termo de
de Referência
Referéncia -- Anexo
Anexo II do
do Edital.
Edital.
estabelecidas
CIéusula Décima Quarta –
— Da Dissolução
Dissolugao
Cláusula

O Contrato
Contrato poderá
podera’ ser
ser dissolvido
dissolvido de
de comum
comum acordo,
acordo, bastando,
bastando, para
para tanto,
tanto, manifestação
manifestagao escrita
escrita de
de
O
uma das
das partes,
partes, com
com antecedência
antecedéncia mínima
minima de
de 60
60 (sessenta)
(sessenta) dias,
dias, sem
sem interrupção
interrupgao do
do curso
curso normal
normal da
da
uma
execugao do
do Contrato.
Contrato.
execução

Cláusula
CIéusula Décima Quinta –
— Da Rescisão
Rescisﬁo
O Contrato
Contrato poderá
podera’ ser
ser rescindido
rescindido por
por ato
ato unilateral
unilateral da
da Administração,
Administragao, reduzido
reduzido aa termo
termo no
no respec
respectivo
O
vo
processo, na
na forma
forma prevista
prevista no
no Edital,
Edital, observado
observado o
o disposto
disposto no
no art.
art. 78
78 da
da Lei
Lei nº
n9 8.666/93,
8.666/93, sujeitandosujeitandoprocesso,
se aa Contratada
Contratada às
as consequências
consequéncias determinadas
determinadas pelo
pelo art.
art. 80
80 desse
desse diploma
diploma legal,
legal, sem
sem prejuízo
prejuizo das
das
se
demais sanções
sangoes cabíveis.
cabiveis.
demais

26/05/2020
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Cláusula
ma —
– Do Executor
CIéusula Décima Sé
Sétima
O Distrito
Distrito Federal,
Federal, por
por meio
meio da
da Administração
Administragao Regional
Regional do
do Guará,
Guara’, designará
designara um
um Executor
Executor para
para o
o
O
Contrato,
Contrato, que
que desempenhará
desempenhara as
as atribuições
atribuigoes previstas
previstas nas
nas Normas
Normas de
de Execução
Execugao Orçamentária,
Orgamenta’ria,
Financeira
Financeira ee Contábil.
Contabil.

Cláusula
CIéusula Décima Oitava - Da Publicação
Publicagao e do Registro
A
A eﬁcácia
eﬁca’cia do
do Contrato
Contrato ﬁca
ﬁca condicionada
condicionada àa publicação
publicagao resumida
resumida do
do instrumento
instrumento pela
pela Administração,
Administragao, na
na
Imprensa Oﬁcial,
Oﬁcial, até
até o
o quinto
quinto dia
dia úL'Jtill do
do mês
mes seguinte
seguinte ao
ao de
de sua
sua assinatura,
assinatura, para
para ocorrer
ocorrer no
no prazo
prazo de
de
Imprensa
vinte
vinte dias
dias daquela
daquela data,
data, após
apos o
o que
que deverá
devera’ ser
ser providenciado
providenciado o
o registro
registro do
do instrumento
instrumento pela
pela
Procuradoria-Geral
Procuradoria—Geral do
do Distrito
Distrito Federal.
Federal.
Cláusula
– Do Foro
CIéusula Décima Nona —
Fica
vas ao
Fica eleito
eleito o
o foro
foro de
de Brasília,
Brasilia, Distrito
Distrito Federal,
Federal, para
para dirimir
dirimir quaisquer
quaisquer dúvidas
dlZIvidas rela
relativas
ao cumprimento
cumprimento
do
do presente
presente Contrato.
Contrato.

Brasília,
Brasilia, 23
23 de
de abril
abril de
do 2019.
2019.

Pelo Distrito Federal:

-----------------------------------------------------------JOSIVÂNIA
JOSIVANIA JORGE DA SILVA GURGEL
ADMINISTRADORA REGIONAL DO GUARÁ
GUARA

Pela Contratada:

---------------------------------------------------------CLAUDIANA
CLAUDIANA MENEZES
MENEZES FOLHA
FOLHA NUNES
NUNES
Representante Legal da Empresa
DEDETIZADORA FOLHA EIRELI

26/05/2020
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Documento assinado eletronicamente por CLAUDIANA MENEZES FOLHA NUNES, Usuário
Usuario
Externo, em 02/05/2019, às
69 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro
as 14:59, conforme art. 6º
de 2015, publicado no Diário
n9 180, quinta-feira, 17 de setembro de
Diario Oﬁcial do Distrito Federal nº
2015.
2015.
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