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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA 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 018/2021 - SSP/DF, nos termos do Padrão nº 04/2002, aprovado
pelo Decreto nº 23.287, de 17 de outubro de 2002.

Processo SEI-GDF nº 00050-00013305/2019-13-SSP/DF
SIGGO nº 043139

Cláusula Primeira - Das Partes
O DISTRITO FEDERAL, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO
FEDERAL, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas da Receita Federal sob o
nº 00.394.718/0001-00, doravante denominada Contratante, representada por ALCIOMAR
GOERSCH, brasileiro, portador da Cédula de Iden dade nº 9006731393 SSP/RS, inscrito no Cadastro de
Pessoas Físicas da Receita Federal sob o nº 205.917.300-06, na qualidade de Secretário Execu vo de
Gestão Integrada da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, com delegação de
competência estabelecida no art. 2º, inciso I, da Portaria nº 09, de 19 de janeiro de 2021, do Secretário
de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, e a empresa SIGA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI,
com sede na SIBS, Quadra 03, Conjunto C, Lote 03, Parte A - Núcleo Bandeirante, Brasília/DF - CEP.:
71736-303, Telefones: (61) 3386-6651, E-mail: comercial@sigaservicos.com.br, inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídica da Receita Federal sob o nº 11.385.361/0001-10, doravante denominada
Contratada, representada por RAMON DUARTE, portador da Cédula de Iden dade nº 2.439.055-SSP/DF,
inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas da Receita Federal sob o nº 004.806.931-02, na qualidade de
Representante Legal, celebram o presente Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir:
Cláusula Segunda - Do Procedimento
O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº 01/2021-SSPDF
(56894528), Termo de Adjudicação (58136604); Termo de Homologação (58484021), da Proposta
(58096089), da Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 10.024/2019, recepcionado no DF pelo
Decreto distrital nº 40.205/2019 e da Lei n.º 8.666/1993 e alterações subsequentes, Lei nº 8.078/1990,
Decreto federal nº 9.412/2018, Lei distrital nº 4.611/2011; Lei distrital nº 4.770/2012; Lei Distrital nº
5.525/2015; Lei nº 13.103/2015; Decreto Distrital nº 23.287/2002; Decreto distrital nº 23.460/2002;
Decreto distrital nº 26.851/2006; Decreto distrital nº 32.598/2010; Decreto distrital nº 33.608/2012;
Decreto distrital nº 35.592/2014; Decreto distrital nº 36.520/2015; Decreto distrital 37.121/2016;
Decreto distrital nº 38.934/2018; Decreto Distrital nº 39.453/2018; Portaria nº 514/2018-SEEC; Decreto
distrital nº 39.860/2019; Decreto distrital nº 39.978/2019; IN 05/2017 – MP/SLTI; Decreto distrital nº
32.751/2011; Decreto distrital nº 32.767/2011; Portaria nº 356/2019; Portaria nº 247/2019; Portaria nº
119/2019, além de outras normas aplicáveis à espécie.
Cláusula Terceira - Do Objeto
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O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
transporte de pessoas e cargas (sem fornecimento de veículo), recepção e carregador/chapa, a serem
desempenhados de forma con nua, para atender as unidades que compõem a Secretaria de Estado de
Segurança Pública do Distrito Federal, consoante especiﬁca o Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº
01/2021-SSPDF (56894528) e da Proposta (58096089), 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 global, segundo o
disposto nos arts. 6º e 10 da Lei n.º 8.666/1993.
Cláusula Quinta - Do Valor
5.1 O valor total do Contrato é de R$ 919.819,00 (novecentos e dezenove mil oitocentos e dezenove
reais), devendo a importância ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no
orçamento corrente - Lei Orçamentária Anual - LOA, Lei nº 6.778 de 06/01/2021, compa bilidade com a
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, Lei n°6.664 de 03/09/2020, e com o Plano Plurianual - PPA de
2020/2023, enquanto a parcela remanescente será custeada à conta de dotações a serem alocadas no(s)
orçamento(s) seguinte(s).
5.2 A repactuação é aplicável aos contratos de prestação de serviços con nuos com dedicação exclusiva
de mão de obra, e visa a correção do seu valor para o restabelecimento da equação econômicoﬁnanceira, com base na demonstração analí ca da variação de seus componentes de custos.
5.3 Consoante disposto no Parecer Referencial nº 07/2020-PGCONS/PGDF, para a concessão de quaisquer
pos de reequilíbrio contratual, deverá ser observado o seguinte procedimento:
a) Requerimento do Contratado, acompanhado de Planilha de composição de custos e formação de
preços apresentada na época da proposta e planilha atual;
b) A Contrata deverá juntar prova cabal de sua alegação, com demonstração analí ca da variação de
preços;
c) Parecer econômico da Administração, atestando a conformidade das alegações do Contratado com a
realidade atual;
d) Pesquisa de preços elaborada pela equipe técnica responsável, comprovando que o novo preço é
menor que o preço de mercado;
e) Compa bilidade do Reequilíbrio com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000).
5.4 Em consonância com o Parecer Referencial nº 07/2020-PGCONS/PGDF, bem como Parecer nº
1232/2016-PRCON/PGDF, não será admi da a recomposição dos preços pactuados u lizando o
instrumento de reajuste contratual em sen do estrito, tendo em vista que a adoção do ins tuto da
repactuação, por se tratar de serviço con nuado com mão de obra exclusiva, não sendo viável a
cumulação dos dois ins tutos.
5.5 Será admi da a repactuação do contrato, desde que observado o interregno mínimo de um ano das
datas dos orçamentos aos quais a proposta se referir.
5.5.1 O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação, será contado a par r:
I - da data limite para apresentação das propostas constante do instrumento convocatório, em relação
aos custos com a execução do serviço decorrentes do mercado, tais como o custo dos materiais e
equipamentos necessários à execução do serviço; ou
II - da data do acordo, convenção ou dissídio cole vo de trabalho ou equivalente, vigente à época da
apresentação da proposta, quando a variação dos custos for decorrente da mão-de-obra e es ver
vinculada às datas-bases destes instrumentos.
5.6 Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a par r da data do fato
gerador que deu ensejo à úl ma repactuação ocorrida.
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5.7 A repactuação para adequação do contrato em razão de novo acordo, dissídio ou convenção cole va,
deverá repassar, integralmente, o aumento de custos da mão de obra decorrente desses instrumentos.
5.8 Quando a contratação envolver mais de uma categoria proﬁssional, com datas-bases diferenciadas, a
repactuação deverá ser dividida em tantos quantos forem os acordos, dissídios ou convenções cole vas
das categorias envolvidas na contratação.
5.9 As repactuações a que o contratado ﬁzer jus e não forem solicitadas durante a vigência do contrato
serão objeto de preclusão, com a assinatura da prorrogação contratual ou com o encerramento do
contrato, exceto se o contratado suscitar seu direito por ocasião da assinatura de termo adi vo.
5.10 A repactuação para fazer face à elevação dos custos da contratação de mão de obra, respeitada a
anualidade, e que vier a ocorrer durante a vigência do contrato, é direito do contratado e não poderá
alterar o equilíbrio econômico e ﬁnanceiro dos contratos, conforme estabelece o art. 37, inciso XXI, da
Cons tuição da República Federa va do Brasil, sendo assegurado ao prestador receber pagamento,
man das as condições efe vas da proposta.
5.11 É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de bene cios não previstos na proposta inicial,
exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, decisão judicial ou de acordo ou
convenção cole va, ouvida a Procuradoria-Geral do Distrito Federal.
5.12 A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de sessenta dias, contados
a par r da solicitação formal da contratada e entrega dos comprovantes de variação dos custos.
5.12.1 O referido prazo ﬁcará suspenso enquanto a contratada não cumprir os atos ou apresentar a
documentação solicitada pela contratante para a comprovação da variação dos custos.
5.13 O órgão ou en dade contratante poderá realizar diligências para conferir a variação de custos
alegada pela contratada.
5.14 As repactuações poderão ser formalizadas por apos lamento e não poderão alterar o equilíbrio
econômico e ﬁnanceiro dos contratos, exceto quando coincidirem com a prorrogação contratual, quando
deverão ser formalizadas por meio de termo adi vo.
5.15 Quando formalizada por apos lamento, caberá ao ordenador de despesa, por meio de despacho
fundamentado e anuência do Secretário da SSP/DF, autorizar a repactuação.
5.16 Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas
observando-se o seguinte:
a) a par r da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação;
b) em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade para
a concessão das próximas repactuações; ou
c) em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação envolver revisão
do custo de mão-de-obra, em que o próprio fato gerador (na forma de acordo, convenção ou sentença
norma va), contemplar data de vigência retroa va, podendo esta ser considerada para efeito de
compensação do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações
futuras;
5.17 Os efeitos ﬁnanceiros da repactuação deverão ocorrer exclusivamente para os itens que a
mo varam e apenas em relação à diferença porventura existente.
5.18 A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias, em respeito ao
princípio da anualidade do reajustamento dos preços da contratação, podendo ser realizada em
momentos dis ntos para discu r a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas
diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra.
5.19 As repactuações não interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a
manutenção do equilíbrio econômico dos contratos, com base no disposto no art. 65, da Lei nº
8.666/1993.
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5.20 A empresa contratada para a execução de remanescente de serviço, tem direito à repactuação nas
mesmas condições e prazos a que fazia jus a empresa anteriormente contratada, devendo os seus preços
serem corrigidos antes do início da contração, conforme determina o art. 24, inciso XI, da Lei nº
8.666/1993.
5.21 Durante a execução de serviços con nuados com dedicação de mão de obra exclusiva, a
Administração poderá realizar os pagamentos de salários diretamente aos empregados, bem como das
contribuições previdenciárias e do FGTS, quando esses não forem honrados pelas empresas. (Decisão nº
6.118/2017 – TCDF e Parecer Jurídico SEI-GDF nº 18/2018 – PGDF/GAB/PRCON).
5.22 No caso de o fornecedor ou contratado descumprir o recolhimento das obrigações trabalhistas e/ou
previdenciárias dos trabalhadores envolvidos na prestação dos serviços con nuados, com dedicação de
mão de obra exclusiva, é legal a retenção parcial, cautelar, de valores, nos termos previstos no §5º, do
Decreto Distrital nº 32.598/2010, acrescido pelo Decreto Distrital nº 38.684/2017. (Decisão nº
6.118/2017 – TCDF e Parecer Jurídico SEI-GDF nº 18/2018 – PGDF/GAB/PRCON).
5.23 A Repactuação só será concre zada após a veriﬁcação de que a empresa Contratada mantém as
condições iniciais de habilitação.
Cláusula Sexta - Da Dotação Orçamentária
6.1 A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:
I - Unidade Orçamentária: 24101.
II - Programa de Trabalho: 06.122.8217.8517.0135.
III - Natureza da Despesa: 33.90.37.
IV - Fonte de Recursos: 100.
6.2. O empenho inicial é de R$ 230.000 (duzentos e trinta mil reais), conforme Nota de Empenho nº
2021NE00302 (58860608), emi da em 26/03/2021, sob o evento nº 400091, na modalidade Es ma vo.
Cláusula Sé ma - Do Pagamento
7.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a par r da apresentação da Nota Fiscal
correspondente aos serviços prestados, e desde que o documento de cobrança esteja em condições de
liquidação de pagamento.
7.1.1 A Nota Fiscal apresentada para ﬁns de pagamento deve ser emi da pelo mesmo CNPJ constante na
proposta de preços, à exceção de empresas que sejam matriz e ﬁlial (Acórdão nº 3.056/2008 – TCU –
Plenário);
7.1.2 As Notas Fiscais apresentadas com CNPJ divergente da proposta de preços, à exceção de empresas
matriz e ﬁlial (item 7.1.1, in ﬁne), serão devolvidas pela Administração, para a devida correção (emissão
de Nota Fiscal com o CNPJ correto).
7.2 A Nota Fiscal deverá ser emi da em nome da SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO
DISTRITO FEDERAL, CNPJ: 00.394.718/0001-00.
7.3 Para efeito de pagamento, a Contratada deverá apresentar os seguintes documentos:
7.3.1 Prova de Regularidade junto à Fazenda Nacional (Débitos e Tributos Federais), à Dívida A va da
União e junto à Seguridade Social (contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único
do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 – contribuições previdenciárias e as às de terceiros),
fornecida por meio da Cer dão Nega va, ou Posi va com Efeito de Nega va, de Débitos Rela vos aos
Tributos Federais e à Dívida A va da União;
7.3.2 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 8.036/1990);
7.3.3 Cer dão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal;
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7.3.4 Cer dão de regularidade rela va a débitos inadimplidos perante a Jus ça do Trabalho, mediante a
apresentação de cer dão nega va, em plena validade, que poderá ser ob da no
site www.tst.jus.br/cer dao.
7.4 Os pagamentos, pela SSPDF, de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) serão
feitos exclusivamente mediante crédito em conta corrente, em nome do beneﬁciário, junto ao Banco de
Brasília S/A – BRB (Decreto distrital nº 32.767, de 17 de fevereiro de 2011), exceto:
7.4.1 Os pagamentos à empresas vinculadas ou supervisionadas pela Administração Pública federal;
7.4.2 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;
7.4.3 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.
7.5 Passados 30 (trinta) dias 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 do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA.
7.6 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao
pleito do reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso).
Cláusula Oitava - Do Prazo de Vigência
O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura, podendo ser
prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, com fundamento no art.
57, inciso II, da Lei nº. 8.666/93, após a veriﬁcação da real necessidade, com vistas à obtenção de preços
e condições mais vantajosos para a Administração.
Cláusula Nona - Da Garan a Contratual
9.1 A garan a para a execução do Contrato será de 2% (dois por cento) do valor do Contrato, mediante
uma das seguintes modalidades a escolha do Contratado: ﬁança bancária, seguro garan a ou caução em
dinheiro ou em tulos da dívida pública, devendo os dois primeiros ser 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;
9.2 A garan a deverá ter validade igual ou superior a 90 dias após a vigência do Contrato;
9.3 Toda e qualquer garan a prestada pela Licitante vencedora:
9.3.1 Quando em dinheiro, somente poderá ser levantada 90 dias após a ex nção do Contrato, atualizada
monetariamente;
9.3.2 Poderá, a critério do SSPDF, 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;
9.3.3 Ficará re da no caso de rescisão contratual, até deﬁni va solução das pendências administra vas
ou judiciais.
9.4 Caso a Contratada opte pela caução em dinheiro, a empresa deverá realizar TED ou depósito para a
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, CNPJ 00.394.684/0001-53, no Banco Regional de
Brasília (BRB) Agência 100; Conta 800482-8.
Cláusula Décima - Da responsabilidade do Distrito Federal
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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 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela contratada, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos de sua proposta.
10.3 Exercer o acompanhamento e a ﬁscalização dos serviços, por servidor especialmente designado,
anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente
para as providências cabíveis.
10.4 No ﬁcar a contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos
serviços, ﬁxando prazo para a sua correção.
10.5 Não permi r que os empregados da contratada realizem horas extras, exceto em caso de
comprovada necessidade de serviço, formalmente jus ﬁcada pelo executor e desde que observado o
limite da legislação trabalhista.
10.6 Realizar os pagamentos à Contratada do valor resultante da prestação do serviço, no prazo e nas
condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
10.7 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da contratada, no que
couber, em conformidade com o item 6, do Anexo XI, da Instrução Norma va nº 05/2017/SEGES/ME.
10.8 Não pra car atos de ingerência na administração da contratada, tais como:
10.8.1 Exercer o poder de mando sobre os empregados da contratada, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o
atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;
10.8.2 Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;
10.8.3 Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da contratada, mediante a u lização
destes em a vidades dis ntas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função
especíﬁca para a qual o trabalhador foi contratado;
10.8.4 Considerar os trabalhadores da contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou
en dade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.
10.9 Fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das obrigações trabalhistas,
previdenciárias e para com o FGTS, especialmente:
10.9.1 A concessão de férias remuneradas e o pagamento do respec vo adicional, bem como de auxíliotransporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, quando for devido;
10.9.2 O recolhimento das contribuições previdenciárias e do FGTS dos empregados que efe vamente
par cipem da execução dos serviços contratados, a ﬁm de veriﬁcar qualquer irregularidade;
10.9.3 O pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data
da ex nção do contrato;
10.9.4 Analisar os termos de rescisão dos contratos de trabalho do pessoal empregado na prestação dos
serviços no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, após a ex nção ou rescisão do
contrato.
10.9.5 A concessão de férias remuneradas e o pagamento do respec vo adicional, bem como de auxíliotransporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, quando for devido;
10.9.6 O recolhimento das contribuições previdenciárias e do FGTS dos empregados que efe vamente
par cipem da execução dos serviços contratados, a ﬁm de veriﬁcar qualquer irregularidade;
10.10 Analisar os termos de rescisão dos contratos de trabalho do pessoal empregado na prestação dos
serviços na Pasta, no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, após a ex nção ou rescisão
do contrato.
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Cláusula Décima Primeira - Das Obrigações e Responsabilidades da Contratada
11.1 Executar os serviços conforme especiﬁcações previstas no Termo de Referência, no Contrato e na
proposta da empresa vencedora, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento
das cláusulas contratuais, além do fornecimento dos uniformes, na qualidade e quan dade especiﬁcadas
no Termo de Referência e em sua proposta;
11.2 Reparar, corrigir, remover ou subs tuir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo ﬁxado pelo
executor do contrato, os serviços efetuados em que se veriﬁcarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução realizada;
11.3 Manter o empregado nos Postos dentro dos horários predeterminados pela Administração e pelo
instrumento contratual;
11.4 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os ar gos
14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ﬁcando a contratante
autorizada a descontar da garan a, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à contratada, o
valor correspondente aos danos sofridos.
11.5 U lizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em
conformidade com as normas e determinações em vigor.
11.6 Vedar a u lização na execução dos serviços de empregado que seja familiar de agente público
ocupante de cargo em comissão ou função de conﬁança no órgão contratante, nos termos do art. 8° do
Decreto Distrital nº 32.751, de 2011, alterado pelo Decreto Distrital nº 37.843, de 2016.
11.7 Disponibilizar à Contratante os empregados devidamente uniformizados e iden ﬁcados, por meio de
crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) necessários, quando for o
caso.
11.8 Fornecer os uniformes a serem u lizados por seus empregados, conforme disposto no Termo de
Referência, sem repassar quaisquer custos a estes.
11.9 As empresas contratadas que sejam regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) deverão
apresentar a seguinte documentação no primeiro mês de prestação dos serviços, conforme alínea "g", do
item 10.1, do Anexo VIII-B, da Instrução Norma va nº 05/2017/SEGES/ME:
11.9.1 Relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do posto de
trabalho, números da carteira de iden dade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), com
indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso;
11.9.2 Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admi dos e dos responsáveis
técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente assinada pela contratada;
11.9.3 Exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os serviços;
11.9.4 Declaração de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos encargos trabalhistas
e sociais decorrentes do contrato;
11.10 Os documentos acima mencionados deverão ser apresentados para cada novo empregado que se
vincule à prestação do contrato administra vo. De igual modo, o desligamento de empregados no curso
do contrato de prestação de serviços deve ser devidamente comunicado, com toda a documentação
per nente ao empregado dispensado, à semelhança do que se exige quando do encerramento do
contrato administra vo.
11.11 Quando não for possível a veriﬁcação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores –
SICAF, a empresa contratada cujos empregados vinculados ao serviço sejam regidos pela CLT deverá
entregar ao setor responsável pela ﬁscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da
prestação dos serviços, os seguintes documentos:
11.11.1 Prova de regularidade rela va à Seguridade Social;
11.11.2 Cer dão conjunta rela va aos tributos federais e à Dívida A va da União;
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11.11.3 Cer dões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do
domicílio ou sede do contratado;
11.11.4 Cer dão de Regularidade do FGTS – CRF;
11.11.5 Cer dão Nega va de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo
VIII-B da IN nº 5/2017/SEGES/ME.
11.12 Subs tuir, no prazo de 02 (duas) horas, em caso de eventual ausência, tais como: faltas, férias e
licenças, o empregado da Contratada, devendo iden ﬁcar previamente o respec vo subs tuto ao Fiscal
do Contrato;
11.13 Fornecer as Cer dões de Nada Consta Criminal de todos os empregados a serem designados para a
prestação dos serviços inerentes ao presente objeto;
11.14 Antes de iniciada a vigência contratual, a empresa vencedora deverá fornecer a relação nominal
dos prováveis empregados escolhidos pela Contratada para prestar serviços a esta Pasta, para ﬁns de
prévia inves gação interna do órgão que, jus ﬁcadamente, poderá solicitar a subs tuição de quaisquer
deles;
11.15 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio
Cole vo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações
trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação especíﬁca, cuja
inadimplência não transfere a responsabilidade à contratante.
11.16 Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução contratual mediante
depósito em conta bancária de tularidade do trabalhador, em agência situada na localidade ou região
em que ocorre a prestação dos serviços, de modo a possibilitar a conferência do pagamento por parte da
contratante. Em caso de impossibilidade de cumprimento desta disposição, a contratada deverá
apresentar jus ﬁca va, a ﬁm de que a Administração analise sua plausibilidade e que viabilize a
veriﬁcação da realização do pagamento.
11.17 Autorizar a Administração contratante, no momento da assinatura do contrato, a fazer o desconto
nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos
trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando não demonstrado o
cumprimento tempes vo e regular dessas obrigações, até o momento da regularização da situação pela
empresa contratada, sem prejuízo das sanções cabíveis e dos descontos correspondentes.
11.18 Quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria Administração (ex.: por falta
da documentação per nente, tais como folha de pagamento, rescisões dos contratos e guias de
recolhimento), os valores re dos cautelarmente serão depositados junto à Jus ça do Trabalho, com o
obje vo de serem u lizados exclusivamente no pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas,
bem como das contribuições sociais e do FGTS decorrentes.
11.19 Apresentar, quando solicitado pela Administração, atestado de antecedentes criminais e
distribuição cível de toda a mão de obra oferecida para atuar nas instalações do órgão.
11.20 Não permi r que o empregado designado para trabalhar em um turno preste seus serviços no
turno imediatamente subsequente.
11.21 Atender às solicitações da contratante quanto à subs tuição dos empregados alocados, no prazo
ﬁxado pelo ﬁscal do contrato, nos casos em que ﬁcar constatado descumprimento das obrigações
rela vas à execução do serviço, conforme descrito no Termo de Referência.
11.22 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da Administração.
11.23 Instruir seus empregados a respeito das a vidades a serem desempenhadas, alertando-os a não
executar a vidades não abrangidas pelo contrato, devendo a contratada relatar à contratante toda e
qualquer ocorrência neste sen do, a ﬁm de evitar desvio de função.
11.24 Instruir seus empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção das informações de
seus interesses junto aos órgãos públicos, rela vas ao contrato de trabalho e obrigações a ele inerentes,
adotando, dentre outras, as seguintes medidas:
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11.24.1 Viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos sistemas da
Previdência Social e da Receita do Brasil, com o obje vo de veriﬁcar se as suas contribuições
previdenciárias foram recolhidas, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação
dos serviços ou da admissão do empregado;
11.24.2 Viabilizar a emissão do cartão cidadão, pela Caixa Econômica Federal, para todos os empregados,
no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços ou da admissão do
empregado;
11.24.3 Oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de extratos de
recolhimentos de seus direitos sociais, preferencialmente por meio eletrônico, quando disponível.
11.24.4 Deter aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da
licitação;
11.25 Manter preposto, aceito pela Administração, para representá-la na execução do contrato;
11.26 Relatar à contratante toda e qualquer irregularidade veriﬁcada no decorrer da prestação dos
serviços;
11.27 Fornecer, sempre que solicitados pela contratante, os comprovantes do cumprimento das
obrigações previdenciárias, do Fundo de Garan a do Tempo de Serviço - FGTS, e do pagamento dos
salários e demais bene cios trabalhistas dos empregados colocados à disposição da contratante;
11.28 A ausência da documentação per nente ou da comprovação do cumprimento das obrigações
trabalhistas, previdenciárias e rela vas ao FGTS implicará a retenção do pagamento da fatura mensal, em
valor proporcional ao inadimplemento, mediante prévia comunicação, até que a situação seja
regularizada, sem prejuízo das demais sanções cabíveis;
11.28.1 Ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias, contados na comunicação mencionada no subitem
anterior, sem a regularização da falta, a Administração poderá efetuar o pagamento das obrigações
diretamente aos empregados da contratada que tenham par cipado da execução dos serviços objeto do
contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis;
11.28.2 O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá ser no ﬁcado pela contratante
para acompanhar o pagamento das respec vas verbas;
11.29 Não permi r a u lização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permi r a u lização do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
11.30 Manter durante toda a vigência do contrato, compa bilidade com as obrigações assumidas, bem
como todas as condições de habilitação e qualiﬁcação exigidas no Certame;
11.31 Guardar sigilo sobre todas as informações ob das em decorrência do cumprimento do contrato;
11.32 Não beneﬁciar-se da condição de optante pelo Simples Nacional, salvo as exceções previstas no §
5º-C do art. 18 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
11.33 Comunicar formalmente à Receita Federal a assinatura do contrato de prestação de serviços
mediante cessão de mão de obra, salvo as exceções previstas no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para ﬁns de exclusão obrigatória do Simples Nacional a contar do
mês seguinte ao da contratação, conforme previsão do art.17, XII, art.30, §1º, II e do art. 31, II, todos da
LC 123, de 2006;
11.34 Para efeito de comprovação da comunicação, a contratada deverá apresentar cópia do o cio
enviado à Receita Federal do Brasil, com comprovante de entrega e recebimento, comunicando a
assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, até o úl mo dia ú l do
mês subsequente ao da ocorrência da situação de vedação;
11.35 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quan ta vos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quan ta vo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto
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inicialmente em sua proposta não seja sa sfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993;
11.36 A contratada deverá complementar a garan a contratual inicialmente prestada, de modo que se
mantenha a proporção de 2% (dois por cento) em relação ao valor contratado, como condição para a
repactuação, nos termos da alínea K, do item 3.1, do Anexo VII-F, da Instrução Norma va nº 05/2017/
SEGES/ME.
11.37 Sujeitar-se à retenção da garan a contratual, bem como do montante previsto nas notas ﬁscais ou
faturas correspondentes, em valor proporcional ao inadimplemento, por ocasião do encerramento da
prestação dos serviços contratados, até a comprovação de:
11.37.1 Pagamento das respec vas verbas rescisórias;
11.37.2 Da realocação dos trabalhadores em outra a vidade de prestação de serviços, nos termos do art.
65, da Instrução Norma va nº 05/2017 – SEGES/ME.
11.38 Providenciar, quando for o caso, através de proﬁssional competente e devidamente registrado no
Ministério do Trabalho e Emprego, perícia que comprove a incidência de insalubridade (atestando o grau
da mesma, entre máximo, médio ou mínimo) ou periculosidade, bem como se a a vidade apontada
como insalubre ou perigosa consta nas relações das NR-15 e 16 do Ministério do Trabalho e Emprego.
11.38.1 O pagamento do adicional de insalubridade ﬁca condicionado à:
11.38.1.1 Realização da perícia;
11.38.1.2 Entrega do laudo pericial;
11.38.1.3 Validação do laudo pelo setor competente da Contratante.
11.38.2 Se constatada a incidência do adicional, ﬁca a Contratada obrigada a pagá-lo aos empregados
envolvidos na prestação dos serviços objeto desta licitação que tenham direito à percepção do mesmo,
desde o início de sua execução;
11.38.3 A Contratada terá direito, inclusive retroa vo, à manutenção do equilíbrio econômico-ﬁnanceiro
inicial do contrato, na forma do art. 65, inc. II, alínea “d”, da Lei nº 8.666/93, se, e somente se, o laudo
pericial for entregue no prazo de até 60 (sessenta) dias após a assinatura do contrato, não passível de
prorrogação.
11.38.4 Ultrapassando este prazo, os efeitos ﬁnanceiros do equilíbrio econômico-ﬁnanceiro inicial do
contrato somente terão vigência a par r da data de apresentação do laudo pericial junto à Contratante.
11.39 A não apresentação do laudo pericial dentro do prazo es pulado, de 60 (sessenta) dias a contar da
assinatura do contrato, ensejará sanções à Contratada pelo descumprimento parcial do contrato.
11.40 No tocante à contratação de empresa prestadora de serviços rela vos à direção de veículos, a
responsabilidade pela integridade do bem, será inteiramente da Contratada, quando do uso do mesmo.
11.40.1 Compete à Contratada efetuar o pagamento das multas de trânsito ocorridas durante a prestação
dos serviços, referentes às viaturas da frota da SSPDF, conduzidos pelos empregados da Contratada,
estando o veículo sob sua responsabilidade.
11.40.1.1 A Contratada deverá realizar o pagamento dentro do prazo de vencimento da multa, sob pena
de ter o valor glosado da próxima fatura ou descontado da garan a contratual apresentada, sem prejuízo
de eventuais penalidades.
11.41 Do Preposto
11.41.1 A Contratada deverá apresentar preposto, aceito pela Contratante, durante o período de vigência
do Contrato, para representá-la administra vamente, bem como manter contato com o Executor do
Contrato. Devendo ser entregue, antes do início da execução contratual, documento constando nome,
CPF, RG, endereço eletrônico e telefone móvel do preposto indicado.
11.41.2 Não haverá necessidade do preposto permanecer em tempo integral à disposição da
Contratante. Contudo, deverão ser observadas as exigências no tocante à disponibilização de todas as
informações requeridas, de forma a garan r o pronto atendimento às solicitações da Contratante.
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11.41.3 O preposto deverá tomar todas as providências per nentes para que sejam corrigidas de
imediato quaisquer falhas detectadas na execução dos serviços contratados.
11.41.4 Na designação do preposto é vedada a indicação dos próprios empregados responsáveis pela
prestação dos serviços junto à Contratante.
11.41.5 São atribuições do preposto, entre outras:
11.41.6 Comandar, coordenar e controlar a execução dos serviços contratados, nas dependências da
Contratante;
11.41.7 Zelar pela segurança, limpeza e conservação dos equipamentos e das instalações da Contratante,
colocados à disposição dos empregados da Contratada;
11.41.8 Cumprir e fazer cumprir todas as determinações, instruções e orientações emanadas da
Contratante;
11.41.9 Reportar-se formalmente ao Executor para dirimir quaisquer dúvidas a respeito da execução dos
serviços;
11.41.10 Relatar formalmente ao Executor toda e qualquer irregularidade observada;
11.41.11 Administrar todo e qualquer assunto rela vo aos empregados da Contratada.
11.42 A Contratada ﬁca obrigada a apresentar, ao Distrito Federal, sem prejuízo do estabelecido no Termo
de Referência:
11.42.1 até o quinto dia ú l do mês subsequente, comprovante de recolhimento dos encargos
previdenciários, resultantes da execução do Contrato;
11.42.2 comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, ﬁscais e comerciais.
11.43 Cons tui obrigação da Contratada o pagamento dos salários e demais verbas decorrentes da
prestação de serviço.
11.44 A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes.
11.45 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.
11.46 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 vínculo emprega cio entre os empregados da
Contratada e a Administração Pública.
Cláusula Décima Segunda - Da Alteração Contratual
12.1 Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Adi vo ou
Apos lamento, no que couber, com amparo no art. 65 da Lei nº 8.666/1993, 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.
Cláusula Décima Terceira - Das Penalidades
Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente Contrato, serão aplicadas as
penalidades estabelecidas no Decreto 26.851/2006 e alterações posteriores.
Cláusula Décima Quarta -Da Rescisão Amigável
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O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no
processo, desde que haja conveniência para a Administração, 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, devendo ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade
competente.
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 Nº 8.666/1993, sujeitandose 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
A Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal designará um Executor para o Contrato,
que desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil
do Distrito Federal.
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, nos termos do art. 60, caput, da Lei 8.666/1993.
Cláusula Décima Nona - Do Foro
Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas rela vas ao cumprimento do
presente Contrato.

Pelo Distrito Federal:

ALCIOMAR GOERSCH
Secretário Execu vo de Gestão Integrada

Pela Contratada:
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RAMON DUARTE
Representante Legal

Testemunhas:

DAIANE DE SOUSA PEREIRA

MARISTELA PEREIRA DE MOURA E SILVA
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