
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 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO DISTRITO FEDERAL Nº 
015/2019 – SSP, nos Termos do Padrão nº 01/2002, instituído pelo Decreto/DF n° 
23.287/2002.

Processo nº 00050-00047022/2018-94

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES

O DISTRITO FEDERAL, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO 
DISTRITO FEDERAL, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda 
sob o nº 00.394.718/0001-00, representada por  ANDERSON GUSTAVO TORRES, brasileiro, 
portador da Cédula de Identidade nº   1.445.387 - SSP/DF, inscrito no Cadastro de Pessoa Física 
do Ministério da Fazenda sob o nº 782.914.021-91, na qualidade de Secretário de Estado 
de Segurança Pública do DF, com delegação de competência prevista nas Normas de Execução 
Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal e a empresa DEDETIZADORA FOLHA 
LTDA-ME, com sede à Setor SRN/A Quadra 1, conjunto 1B, lote 32, Planaltina - DF, CEP: 73.340-
102, telefones (61) 3389-1411 / 3389-1411, e-mail: dedetizadorafolha@gmail.com, inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 15.539.906/0001-56, 
doravante denominada Contratada, representada por CLAUDIANA MENEZES FOLHA 
NUNES , Representante Legal, portador da Cédula de Identidade nº 2.206.622 - SSPDF, inscrita 
no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda sob o CPF nº 943.555.681-72 , resolvem 
firmar o presente Contrato, em conformidade com as cláusulas a seguir expostas:

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PROCEDIMENTO

O presente Contrato obedece aos seguintes termos: Despacho SSP/SUAG/COENG/GEAP 
(13259014); da Ata de Registro de Preços – SRP nº 0029/2018 (13255807); da Solicitação de 
Compra nº 009/2019 SCG (17422919); Autorização SRP nº 0014/2019 (17545529) da 
Autorização da Despesa e Empenho (17754581); do Edital de Licitação para SRP na modalidade 
Pregão Eletrônico nº 050/2018 – SCG/SEPLAG e seus anexos (17805102); Decretos Distritais nº 
26.851/2006, 36.519/2015 alterado pelo Decreto nº 39.103, de 06 de junho de 2018, da Lei 



Complementar nº 123/2006; do Decreto do Distrito Federal nº 25.966/2005 e da Lei n.º 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviço de 
controle de vetores e pragas urbanas, compreendendo, dedetização, desinsetização, 
desratização, descupinização, controle/manejo de pombos, a fim de atender, a fim de atender 
a esta Secretaria de Estado de Segurança Pública  e subordinados, conforme as especificações 
contidas no Edital de Licitação para SRP na modalidade Pregão Eletrônico nº 050/2018 – 
SCG/SEPLAG e seus anexos (17805102).

CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE EXECUÇÃO E DO PRAZO DE ENTREGA

4.1 O controle de vetores e pragas urbanas é necessário para prevenção e eliminação de 
pragas, tais como: escorpiões, pombos, percevejos, piolhos, roedores, baratas, cupins, 
formigas, pulgas e outros insetos, aracnídeos, quilópodes e diplópodes, porventura existentes 
nos locais relacionados pela CONTRATANTE .

4.2 A CONTRATADA deverá tratar os focos primários, como por exemplo: tubulações, caixas de 
esgotos e de gordura, ralos de banheiros, etc, com produtos comprovadamente eficazes e 
adequados para cada situação/local.

4.3 Os serviços deverão ser executados de acordo com as instruções administrativas 
determinadas pela CONTRATANTE, por meio do setor responsável pela fiscalização dos serviços 
contratados.

4.4 Os serviços deverão ter acompanhamento técnico e serem executados em obediência às 
normas legais aplicáveis.

4.5 A CONTRATADA deverá manter os empregados devidamente uniformizados para o 
desempenho das suas funções, portando crachás de identificação e utilizando equipamentos de 
segurança e proteção individual.

4.6 Os produtos utilizados deverão ser devidamente licenciados pela entidade sanitária pública 
competente e deverão ficar sob a guarda e responsabilidade da CONTRATADA, devendo se 
responsabilizar pelo encargo de sua aquisição, utilização e controle.

4.7 A empresa CONTRATADA executará o objeto do presente contrato somente mediante 
autorização de execução do serviço, por escrito, emitida pela CONTRATANTE.

4.8 A Administração promoverá o agendamento dos serviços, notificando a CONTRATADA com 
antecedência mínima de 10 (dez) dias.

4.9 Os serviços deverão ser executados preferencialmente no período noturno, após as 18h, ou 
aos sábados, domingos e feriados, conforme conveniência da Administração.
4.10 Para dedetização deverá ser utilizado sistema de cruzamento envolvendo aplicação de 
pulverizador, "fog", gel, atomizador e/ou outros métodos eficientes. Os mesmos deverão ser 
executados da seguinte maneira:

                        4.10.1 Aplicação utilizando o método pulverização: Aplicar caldas inseticidas, 
através de equipamentos de pressão com bombeamento constante ou pressurizado, que 



promova o fracionamento do líquido em gotas que variam de tamanho em micrometros, de 
dezenas até centenas, na dependência da unidade geradora. Na correta utilização de 
pulverizadores, alguns pontos deverão ser observados: pressão, caminhamento, tipo de bico e 
distância entre o bico e a superfície tratada. A pulverização não deve ser utilizada em 
equipamentos elétricos e fiações com risco de danos e/ou curtos-circuitos;

                        4.10.2 Aplicação utilizando o método "fog" (fumaça): Esta aplicação faz-se através 
da utilização de equipamentos especiais, os quais queimam o inseticida e simultaneamente 
lançam a fumaça no ambiente dedetizado, no instante da combustão. A utilização de produtos 
químicos especiais, diluídos em derivados de petróleo com combustão retardada, mantém o 
estado de fumaça consistente por grande período. Esta aplicação deverá ser utilizada nos locais 
de difícil acesso tais como: poços dos elevadores, galerias, túneis, forros e demais locais em que 
se fizerem necessários, e nas demais áreas externas durante o período chuvoso;

                        4.10.3 Aplicação utilizando o método gel: Uso específico de equipamentos 
especiais, para aplicar o inseticida em todo o mobiliário e equipamentos eletrônicos, tais como: 
mesas, gavetas, estantes, armários, computadores, impressoras, telefones, etc.

                        4.10.4 Aplicação utilizando o método atomização: Aplicar calda inseticida ou 
desinfetante e/ou antissépticos, através de aparelho atomizador, que promova o 
fracionamento das gotas em finas partículas, que permaneçam por períodos variáveis em 
suspensão no ambiente.

4.11 O serviço de desratização deverá ser efetuado em todas as edificações da CONTRATANTE, 
onde se denuncie a presença dos roedores incluindo todas as áreas internas e externas, 
conforme descrição a seguir:

                         4.11.1. Deverão ser utilizadas iscas peletizadas e parafinadas de pronto uso, gel 
e/ou pó de contato para combate aos roedores; e

4.11.2 O material a ser utilizado na isca deverá ser eficaz, possuir poder fulminante, com 
características de matar os roedores, não permitindo, assim, a circulação de animais 
envenenados e/ou que, depois de mortos, apodreçam, exalando mau cheiro e causando 
entupimentos nas tubulações.

4.12  Para o serviço de desinsetização e descupinização:

 4.12.1 Pulverizador (veneno em pó e/ou líquido) que deverá ser aplicado em madeiramento 
dos telhados, casas de máquinas, espelhos d'água, fontes, lixeiras e cozinhas, para combate de 
formigas, escorpiões, cupins, carrapatos, mosquitos e larvas destes e similares;

4.12.2 Para o controle de formiga cortadeira (Gêneros Atta  e  Acromyrmes) em áreas de 
gramado, áreas de produção de alimentos, áreas de projetos de recuperação ambiental, áreas 
internas e externas de recintos de animais e demais edificações, o serviço deverá ser realizado 
através de aplicação de formicida em pó de forma localizada e formicida granulado quando não 
houver impedimento,

4.12.3 Para o controle de cupim de montículo e de terra solta (Gêneros Cornitermes  e 
Syntermes), nas mesmas áreas identificadas no item anterior, o serviço deverá ser feito através 
de aplicação de cupinicida em pó ou líquido de forma localizada;

4.12.4 Os produtos utilizados nos espelhos d'água e fontes, para combate às larvas de insetos, 
não deverão ser nocivos às plantas e peixes, se houver; e



4.12.5 Deverá ser dada especial atenção a possíveis locais que possam ser foco do 
mosquito Aedes Aegypti, causador de doenças perigosas como a Dengue.

4.13. Para controle e manejo de pombos deverão ser tomadas medidas como instalação de 
barreiras físicas ou materiais, para afastar os pombos ou evitar que utilizem forros de telhados, 
beirais, parapeitos, marquises e outras estruturas de edificações humanas como abrigos ou 
locais de reprodução, impedindo o acesso dessas aves através de orifícios existentes nas 
estruturas prediais;

 4.13.1 A CONTRATADA deverá preparar os locais de aplicação do produto (raspagem das fezes, 
retirada de ninhos e filhotes e desinfecção contra piolhos);

 4.13.2 A CONTRATADA deverá aplicar o produto (gel repelente) em locais nos quais estejam 
caracterizados a presença dos pombos; e

4.13.3 Em caso de migração das aves para outras áreas, a CONTRATADA deverá repetir o 
procedimento anterior.

4.14 O serviço de manejo de abelhas compreende: Remoção ou transposição da colônia e 
consiste em retirada, colocação em caixa de quadro e recolocação a uma distância mínima de 3
(três) quilômetros do local de retirada no tempo máximo de 2 (duas) horas, para tanto deverá 
efetuar o controle e captura dos insetos, com fornecimento de todo o material necessário, 
exemplo: caixa núcleo ou caixa ninho, quadros com cera e quadros vazios, chama enxame, 
vestimentas, tela para transporte, espuma e fumegador. Ficando o responsável pela 
transferência /translado e relocação para outro local APROPRIADO.

4.15 Na finalização dos serviços, a CONTRATADA deverá deixar os locais limpos e em condições 
plenas de uso, bem como, conforme Seção VI, da Resolução RDC n° 52, de 22/10/2009, deverá 
fornecer documento de comprovação da execução dos serviços, contendo, no mínimo as 
seguintes informações:

a) Nome do cliente;

b) Endereço do imóvel;

c) Praga(s) alvo;

d) Data de execução dos serviços;

e) Prazo de assistência técnica, escrito por extenso, dos serviços por praga(s) alvo;

f) Grupo(s) químico(s) do(s) produto(s) eventualmente utilizado(s);

g) Nome e concentração de uso do(s) produto(s) eventualmente utilizado(s);

h) Orientações pertinentes ao serviço executado;

i)  Nome do responsável técnico com o número do seu registro no conselho profissional 
correspondente;

j)  Número do telefone do Centro de Informação Toxicológica; e

k)  Identificação da empresa especializada prestadora do serviço com: razão social, nome de 
fantasia, endereço, telefone e números das licenças sanitária e ambiental com seus respectivos 
prazos de validade.



4.16 - Se a CONTRATADA deixar de prestar o serviço dentro do prazo estabelecido sem 
justificativa por escrito, aceita pela Administração, sujeitar-se-á às penalidades impostas pela 
legislação vigente, no Edital de Licitação para SRP na modalidade Pregão Eletrônico nº 
085/2016 – SCG/SEPLAG e seus anexos (fls. 14 a 27) e neste Contrato.

4.17 - Quando houver necessidade de prorrogação do prazo de entrega do serviço, a 
solicitação deverá ser protocolizada, para análise, no endereço: Setor de Administração 
Municipal – SAM, Conjunto “A”, Bloco “A”, Edifício Sede da SSPDF, CEP: 70.620-010 – Brasília-
DF.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS PRODUTOS 

5.1 Os produtos utilizados no serviço devem estar compreendidos dentre aqueles permitidos 
pela ANVISA, Portaria 10/85 e Resolução - RDC N° 34/2010, e suas atualizações, devem também 
atender às exigências da Portaria 321/97 do Ministério da Saúde/MS.

5.2 Os produtos utilizados devem ser de primeira qualidade, não poderão causar danos à saúde 
humana e deverão ter no mínimo as seguintes características:

1. Não manchar;

2. Incolor

3. Antialérgicos;

4. Inodoros após 90(noventa) minutos de aplicação:

5. Inofensivos à saúde humana;

6. Microencapsulados; e

7. Não desalojantes.

5.3 Não será permitida a utilização de produtos químicos que contenham a 
substância Organofosforado Clorpirifós, conforme determinação da ANVISA, através da RDC n° 
206 de 23/08/2004.

5.4 Para os inseticidas, germicidas e fungicidas, cuja atividade de fabricação ou industrialização 
está enquadrada no Anexo II da Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, só será 
admitida a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro 
Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos 
Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981 e suas atualizações.

5.5 Os venenos e outros compostos químicos utilizados no manejo ambiental e controle de 
fauna, devem ter registro específico junto aos órgãos competentes, em observância à 
regulamentação específica vigente: Lei n° 7.802, de 11 de julho de 1989 e Decreto n° 4.074, de 
04 de janeiro de 2002, conforme regulamentado na Instrução Normativa Ibama n° 141, de 19 
de dezembro de 2006 e suas atualizações.



CLÁUSULA SEXTA – DO CRONOGRAMA DE APLICAÇÕES

6.1 A CONTRATADA deverá estabelecer junto a CONTRATANTE a programação/cronograma 
das aplicações, que deverá ser apresentado, no máximo, 5 (cinco) dias corridos antes da 
execução dos
serviços, constando:

1. Plano completo de execução dos serviços (cronograma físico);

2. Tipo de composto químico a ser utilizado nas áreas específicas de cada prédio;

3. Os locais prioritários para a execução;

4. A necessidade de desocupação do local e o tempo deste.

6.2 Deverá ser fixada sinalização ou comunicado no local de tratamento com no mínimo 24h de 
antecedência (salvo em caso de urgência). Em todas as atividades, o local tratado deverá ser 
sinalizado indicando:

a) Risco de trânsito ou permanência no local;

b) Tipo de tratamento utilizado;

c) Princípio ativo;

d) Empresa responsável;

e) Responsável técnico;

f) Data/hora de início do tratamento;

g)   Data/hora de liberação do local;
h)  Telefone de emergência;

i)   Tempo de arejamento;

 j)   Responsável pelo local.

6.3 Durante o ano de vigência contratual deverão ser realizadas 4 (quatro) aplicações 
gerais nos locais adequados e necessários, conforme cronograma do Anexo V.

6.4 A CONTRATADA deverá prestar pronto atendimento às solicitações da CONTRATANTE, 
com vista a eliminar existência de insetos, pragas, baratas, roedores, cupins, pombos, etc, que 
porventura venham a surgir nos intervalos entre as aplicações, bem como corrigir falhas que 
tenham ocorrido proveniente das aplicações anteriores, dentro do prazo da garantia e corrigir 
possíveis falhas, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação ou na data 
estabelecida pela CONTRATANTE.

6.5 As chamadas para o pronto atendimento de correção (aplicação corretiva) ou de 
reforço não implicarão em qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE.



6.6 Os serviços deverão ser executados no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o 
recebimento de comunicação formal da CONTRATANTE.

6.7 Os serviços serão recebidos provisoriamente pelo(a) responsável do acompanhamento e 
fiscalização, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações 
constantes neste Termo de Referência e na proposta da CONTRATADA.

6.8. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do 
recebimento provisório, após análise realizada por profissional capacitado e designado para tal 
finalidade e conseqüente aceitação.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS ÁREAS DE APLICAÇÃO

7.1- O serviço deverá ser executado nas áreas internas e externas, em todas as edificações da 
CONTRATANTE, conforme locais e endereços descritos no contrato ou instrumento 
equivalente, incluindo:

a) Áreas de escritórios/salas;

b) Áreas de circulação e corredores;

c) Áreas das copas/cozinhas;

d) Áreas dos banheiros/instalações sanitárias;

e) Áreas de poços de elevadores;

f) Áreas das casas de máquinas;

g)   Áreas de depósitos;

h)   Áreas de arquivos;

i)    Áreas dos auditórios;

j)    Áreas de refeitórios;

k)   Áreas dos terraços, saguões, mezaninos etc;

I)    Áreas de garagens e estacionamentos;

m)  Áreas das caixas de esgotos, gorduras e lixeiras;

n)   Áreas das escadas;

o)   Áreas dos forros, calhas e rufos dos telhados e vãos entre lajes e telhados;

p)   Áreas de gramados, produção de alimentos, projetos de recuperação ambiental e recintos 
de animais;

q)    Áreas de espelhos d'água, fontes e galerias nas edificações;

r)     Áreas de dutos de ventilação dos banheiros.

7.2 Haverá aplicações também em armários, gavetas, mesas, estações de trabalho.
prateleiras e mobiliário em geral, portas e portais, rodapés, caixas de energia elétrica e gás, 
grelhas, ralos, lixeiras, equipamentos telefônicos e eletrônicos, equipamentos de informática, 
eletrodomésticos, utensílios, estoques, dentre outras, onde houver necessidade.



CLÁUSULA OITAVA – DA VISTORIA PRÉVIA

8.1 A CONTRATADA que optar em não realizar vistoria deverá declarar em sua proposta que se 
abstém da visita técnica e que conhece todos os detalhes técnicos em relação aos locais e 
objeto da licitação.

8.2 Se a CONTRATADA desejar vistoriar os locais, deverá agendar horário, por meio dos 
telefones de contato desta Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal.

a) O Termo de Vistoria, preenchido e assinado por representante da CONTRATADA, deverá ser 
apresentada à CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA – DOS PRAZOS DE GARANTIA DO SERVIÇO

9.1  O Serviço deverá ter garantia de 90 (noventa) dias para cada aplicação geral.

9.2 Após a conclusão de cada aplicação deverá ser fornecido pela CONTRATADA, um certificado 
do período de cobertura da garantia do serviço prestado.
9.3 A CONTRATADA deverá aplicar, dentro do período de garantia, tantas aplicações corretivas 
forem necessárias para sanar as possíveis reaparições de insetos, pragas, morcegos, roedores, 
baratas, cupins, pombos, abelhas, etc.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO VALOR

10.1. O valor do presente Contrato é estimado em R$ 15.022,00 (quinze mil e vinte e dois 
reais), conforme Nota de Empenho nº 2019NE00106, emitida em 31 de janeiro de 2019, na 
modalidade estimativo (17813942).

10.2. A importância deverá ser paga à conta de dotações orçamentárias consignadas no 
consignadas no Orçamento Corrente – Lei Orçamentária Anual nº 6254, de 09 de janeiro de 
2019.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

I. Unidade Orçamentária: 24101;

II. Programa de Trabalho: 06.122.6002.8517.0006 ;

III. Natureza da Despesa: 33.90.39;

IV. Fonte de Recurso: 100;

V. Nota de Empenho: 2019NE00106 (17813942);



VI. Gestão: 00001.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO PAGAMENTO

12.1 - O pagamento será realizado de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, 
Financeira e Contábil do Distrito Federal;

12.2 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da data de apresentação da 
Nota Fiscal, devidamente atestada pelo executor do Contrato, desde que o documento de 
cobrança esteja em condições de liquidação de pagamento.

12.4 - Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo 
relacionados:     

I. Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, 
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Anexo XI da Portaria Conjunta PGFN/RFB 
nº 3, de 2.5.2007), observado o disposto no art. 4º do Decreto nº 6.106, de 30.4.2007;

II. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 
FGTS, fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90);

                            III. Certidão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal;

                            IV. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Certidão 
Positiva com efeitos de Negativa. (Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011).

12.5. 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 efetivo 
pagamento de acordo com a variação “pro rata tempore” do INPC.

12.6. 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 de reajustamento de preços ou correção monetária.

12.7. Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte procedimento:

a) se o valor da multa for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá o Contratado pela diferença, a qual será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

12.8. A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 8o, 
da Lei 8.666/93, de 21' de junho de 1993 e será executada após regular processo 
administrativo, oferecido a contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nos termos do § 3o do art. 86, da Lei 
8.666/93.

12.9. Às empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais ou 
superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serão 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 agência onde deseja receber 



seus créditos, de acordo com o Decreto nº 32.767 de 17/02/2011, publicado no DODF nº 35 de 
18/02/2011.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente contrato terá vigência até 31/12/2019, a contar da sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA GARANTIA

14.1. A garantia para a execução do Contrato será correspondente a 2% (dois por cento) do seu 
valor total, de acordo com o artigo 56 parágrafo 1º, incisos I (caução em dinheiro), II (seguro 
garantia) e III (fiança bancária) da Lei 8.666/93, conforme previsto no Edital, ficando a escolha a 
critério da contratada.

14.2. Sem prejuízo das sanções previstas na Lei 8.666/93 e no Edital de Licitação para SRP na 
modalidade Pregão Eletrônico nº 050/2018 – SCG/SEPLAG , a não prestação da garantia 
exigida será considerada recusa injustificada em assinar o Contrato, implicando na imediata 
anulação da N.E. (Nota de Empenho) respectiva.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

15.1 Informar à CONTRATADA, oficialmente, quaisquer falhas verificadas no cumprimento do 
contrato;

15.2 Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços com vistas ao seu perfeito 
cumprimento, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as 
falhas detectadas, e comunicar à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que exijam 
medidas corretivas;

15.3 Designar executor para o contrato, ao qual serão incluídas as atribuições contidas nas 
Normas de Execuções Orçamentárias e Financeiras vigentes do Distrito Federal;

15.4 Efetuar o pagamento das faturas apresentadas pela CONTRATADA, conforme cronograma 
de desembolso, de acordo com as Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio 
e Contabilidade do Distrito Federal, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do 
contrato;

15.5 Rejeitar, no todo ou em parte, o serviço quando estiverem em desacordo com as 
especificações constantes no Termo de Referência, na Proposta da Contratada e no Edital de 
Licitação para SRP na modalidade Pregão Eletrônico nº 085/2016 – SCG/SEPLAG e seus anexos 
(fls. 14 a 27) e neste Contrato; 

15.6 Permitir o livre acesso às suas instalações quando solicitado pela CONTRATADA, tanto para 
a realização da vistoria, quanto para a realização do serviço, responsabilizando-se pela abertura 
e fechamento das salas;

15.7 Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;



15.8 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 ou culpa;

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA  
CONTRATADA                                                                                            

16. Comunicar imediatamente a Subsecretaria de Administração Geral – SUAG, desta 
Secretaria de Estado da Segurança Pública do Distrito Federal, bem como à Secretaria de 
Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal - SEPLAG, qualquer 
alteração ocorrida no endereço, conta bancária, e-mail, fax e telefone, indicado na 
respectiva proposta de preços, como também, outras informações julgadas necessárias 
para o recebimento de correspondências encaminhadas pela SSPDF e seus órgãos 
subordinados;

16. Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Administração 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 pelo 
CONTRATANTE;

16.3 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões, que se 
fizerem necessários, nos termos do art. 65, §1°, da Lei n° 8.666/1993;

16.4   Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação exigidas 
neste instrumento, além de sujeitar-se a outras obrigações no Código de Proteção e Defesa do 
Consumidor Lei n° 8.078/1990, que sejam compatíveis com o regime de Direito Público;

16. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não 
transfere responsabilidade à Administração;

16. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de 
crachá, quando da execução dos serviços, além de provê-los com os Equipamentos de 
Proteção Individual-EPI, quando for o caso;

16. Atender, no prazo fixado, todas as solicitações do Executor do Contrato;

16. Responder aos questionamentos da CONTRATANTE no prazo máximo de 48 (quarenta e 
oito) horas após o protocolo;

16. Emitir, juntamente com a fatura, relatório detalhado das atividades efetuadas;

16.10  Manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

16.11   Não transferir a outrem, caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer outra 
operação financeira, no todo ou em parte, sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE, 
sob pena de rescisão contratual;

16. Apresentar cópia autenticada do ato constitutivo da CONTRATADA sempre que houver 
alteração;

16. Fornecer todos os esclarecimentos e as informações técnicas que venham a ser 
solicitadas pela CONTRATANTE sobre os serviços executados, indicando representante 
para manter contato com a CONTRATANTE para o esclarecimento de dúvidas;



16. Assumir inteira responsabilidade técnica pela perfeita execução do serviço contratado, 
fornecendo todos os materiais, mão de obra, equipamentos e transportes necessários às 
suas expensas sem alterações do valor mensal;

16. Observar as normas de segurança e proteção do Ministério do Trabalho, fornecendo a 
seu pessoal equipamento individual de segurança, orientando e fiscalizando seu uso, 
conforme determinações constantes nas normas de segurança, higiene e medicina do 
trabalho, assumindo toda a responsabilidade pelas despesas relativas a encargos 
trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer 
outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus 
empregados, uma vez que estes não terão qualquer vínculo empregatício com 
a Administração Pública;

16. Corrigir/refazer no prazo fixado pelo Executor do Contrato, os serviços que apresentarem 
defeitos durante o prazo de garantia, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

17.1 - Toda e qualquer alteração contratual deverá ser processada mediante a celebração de 
Termo Aditivo, com amparo no artigo 65, da Lei n.º 8.666/93, vedada a modificação do objeto.

17.2 - A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou 
penalização financeira, previsto no Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias 
suplementares, até o limite do respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS PENALIDADES

O atraso injustificado na execução, bem como a inexecução total ou parcial deste Contrato 
sujeitará a Contratada à multa e às demais penalidades estabelecidas nesta cláusula e no item 
23 do edital de licitação de pregão eletrônico para SRP nº 050/2018-SCG/SEPLAG, descontada, 
a multa, da garantia oferecida ou cobrada 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, 
bem como investir-se na posse de bens, alienar coisas, promover contratações para conclusão 
ou aperfeiçoamento dos serviços.

18. Das Espécies

A Contratada, se não cumprir integralmente as obrigações assumidas, garantida a prévia 
defesa, está sujeita às seguintes sanções em conformidade com o Decreto nº 26.851, de 
30/05/2006, publicado no DODF nº 103, de 31/05/2006, pg. 05/07, alterado pelos Decretos nºs 
26.993/2006, de 12/07/2006 e 27.069/2006, de 14/08/2006 e 35.831, de 19/09/2014:

I. advertência;

II. multa; e

III. suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com a 
Administração de qualquer esfera da Federação, por prazo não superior a 2 (dois) anos, e 
dosada segundo a natureza e a gravidade da falta cometida.



V. caso a Contratada, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o 
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para a contratação, 
ensejar o retardamento da execução do seu objeto, comportar-se de modo inidôneo ou 
cometer fraude fiscal, a penalidade será aplicada por prazo não superior a 5 (cinco) anos, e a 
Contratada será descredenciada do Sistema de Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, 
instituído pelo Decreto nº 25.966, de 23 de junho de 2005, e do Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores – SICAF, sem prejuízo das multas previstas neste contrato e das 
demais cominações legais, aplicadas e  dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta 
cometida;

IV. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no inciso anterior.

18.1  As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem anterior poderão ser aplicadas 
juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo 
processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

18.1.1 Da Advertência

A advertência é o aviso por escrito, emitido quando a Contratada descumprir qualquer 
obrigação, e será expedido pelo Subsecretário da Subsecretaria de Administração Geral da 
SSP/DF (Ordenador de Despesas), quando o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de 
execução contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o 
contrato. 

18.1.2 Da Multa

A multa é a sanção pecuniária que será imposta à Contratada, pelo Ordenador de Despesas do 
Órgão Contratante, por atraso injustificado na entrega ou execução do contrato, e será aplicada 
nos seguintes percentuais:

                                I. 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do 
material ou execução dos serviços, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais 
adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que 
corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

II. 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega 
de material ou execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o 
montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter excepcional, e a critério 
do órgão Contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias; não podendo ultrapassar o 
valor previsto para o inadimplemento completo da obrigação Contratada.

III. 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, 
por descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos 
incisos I e II deste subitem;

IV. 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada de assinar o 
contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela 



Administração, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusão do serviço, 
ou rescisão do contrato/nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente; e

V. até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, 
pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.

18.1.2.1 A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 
8º, da Lei nº 8.666/1993 e será executada após regular processo administrativo, oferecido à 
Contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do 
recebimento da notificação, nos termos do § 3º do art. 86 da Lei nº 8.666/1993, observada a 
seguinte ordem:

                                I. mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato;

II. mediante desconto no valor das parcelas devidas à Contratada; e

                                III. mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.

18.1.2.2 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá a Contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de 
Preços de Mercado (IGP-M) ou equivalente, que será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.

18.1.2.3 O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia 
seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, se dia de expediente 
normal da repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte.

18.1.2.4 Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:

                                I. o atraso não superior a 5 (cinco) dias; e

                                II. a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos 
de cobrança.

18.1.2.5 A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a 
natureza e a gravidade da falta cometida, consoante o previsto do subitem 18.2 e observado o 
princípio da proporcionalidade.

18.1.2.6 Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverão ser 
cancelados e/ou rescindidos, exceto se houver justificado interesse da Contratante em admitir 
atraso superior a 30 (trinta) dias, que será penalizado na forma do inciso II do subitem 18.1.

18.1.2.7 A sanção pecuniária prevista no inciso II do subitem 18.1 não se aplica nas hipóteses 
de rescisão contratual que não ensejam penalidades.

18.1.3 - Da Suspensão

A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar de licitação e 
de contratar com a Administração, e, se aplicada em decorrência de licitação na modalidade 
pregão, ainda suspende o registro cadastral da Contratada no Cadastro de Fornecedores do 
Distrito Federal, instituído pelo Decreto n° 25.966, de 23 de junho de 2005, e no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, de acordo com os prazos a seguir:

                      I. por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, emitida pela 
Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Paz Social do DF, a Contratada permanecer 
inadimplente;



                     II. por até 90 (noventa) dias, quando a Contratada deixar de entregar, no prazo 
estabelecido neste contrato ou nos documentos que o integram, os documentos e anexos 
exigidos, quer por via fax ou internet, de forma provisória, ou, em original ou cópia 
autenticada, de forma definitiva;

III. por até 12 (doze) meses, quando a Contratada, convocada dentro do prazo de 
validade de sua proposta, não celebrar o contrato, ensejar o retardamento na execução do seu 
objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato; e

IV. por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a contratada:

a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, 
objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da 
licitação;

b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e

c) receber qualquer das multas previstas no subitem anterior e não efetuar o 
pagamento;

18.1.3.1 O Ordenador de Despesas da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Paz 
Social do DF é a autoridade competente para aplicar a penalidade de suspensão, quando o 
descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução contratual, entendida desde a 
recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato.

18.1.3.2 A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal e no 
Diário Oficial da União (quanto os recursos forem oriundos da União).

18.1.3.3 O prazo previsto no item 18.1.3 poderá ser aumentado para até 05 (cinco) anos, 
quando as condutas ali previstas forem praticadas no âmbito dos procedimentos derivados dos 
pregões.

18.1.4    Da Declaração de Inidoneidade

18.1.4.1 A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Subsecretário da SUAG da Secretaria 
de Estado da Segurança Pública e da Paz Social do DF, à vista dos motivos informados na 
instrução processual.

18.1.4.2 A declaração de inidoneidade prevista neste item 18.1 permanecerá em vigor 
enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que a aplicou, e será concedida sempre que a 
Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes de sua conduta e após 
decorrido o prazo da sanção.

18.1.4.3 A declaração de inidoneidade e/ou sua extinção será publicada no Diário Oficial do 
Distrito Federal e no Diário Oficial da União (quando os recursos forem oriundos da União), e 
seus efeitos serão extensivos a todos os órgãos/entidades subordinadas ou vinculadas ao Poder 
Executivo do Distrito Federal, e à Administração Pública, consoante dispõe o art. 87, IV, da Lei 
n° 8.666, de 1993.

18.2  Das Demais Penalidades



18.2.1. As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, 
ou que por quaisquer outros meios praticarem atos irregulares ou ilegalidades para obtenção 
no registro no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, administrado pela Subsecretaria 
de Licitações e Compras do DF, estarão sujeitas às seguintes penalidades:

I. suspensão temporária do certificado de registro cadastral ou da obtenção do 
registro, por até 24 (vinte e quatro) meses, dependendo da natureza e da gravidade dos fatos; 
e

II. declaração de inidoneidade.

18.2.2. As sanções previstas no subitem 18.2.1 poderão também ser aplicadas às empresas ou 
profissionais que, em razão dos contratos regidos pelas Leis Federais n°s 8.666, de 21/06/1993, 
ou 10.520, de 17/07/2002:

                            I. tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, 
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

II. tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;

III. demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, 
em virtude de atos ilícitos praticados.

18.3 Do Direito de Defesa

18.3.1. É facultado à Contratada interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência, 
suspensão temporária ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da 
respectiva notificação.

18.3.2. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato 
recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse 
mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser 
proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis contado do recebimento do recurso, sob pena 
de responsabilidade.

18.3.3. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta cláusula de penalidades, excluir-se-á o dia 
do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando 
for explicitamente disposto em contrário.

18.3.4. Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após o exaurimento da fase 
recursal, a aplicação da sanção será formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverá 
ser publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e no Diário Oficial da União (quando os 
recursos forem oriundos da União), devendo constar:

I. a origem e o número do processo em que foi proferido o despacho;

II. o prazo do impedimento para licitar e contratar;

III. o fundamento legal da sanção aplicada; e

IV. o nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no 
Cadastro da Receita Federal.

18.3.5. Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, a 
autoridade competente para aplicação da sanção providenciará a sua divulgação no 
sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, inclusive para o bloqueio da senha de acesso ao 



Portal de Compras do Governo Federal - COMPRASNET, e aos demais sistemas eletrônicos de 
contratação mantidos por órgãos ou entidades da Administração Pública do Distrito Federal.

18.3.6.  Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal e no 
Diário Oficial da União (quando os recursos forem oriundos da União) as sanções aplicadas com 
fundamento no subitem 18.3.4 desta cláusula de penalidades, as quais se formalizam por meio 
de simples apostilamento, na forma do art. 65, § 8°, da Lei n° 8.666, de 1993.

18.4 Do Assentamento em Registros

18.4.1. Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da Contratada.

18.4.2. As penalidades terão seus registros cancelados após o decurso do prazo do ato que as 
aplicou.

18.5  Da Sujeição a Perdas e Danos

Independentemente das sanções legais cabíveis, regulamentadas pelo Decreto n° 26.851/06 e 
suas alterações, previstas neste contrato, a Contratada ficará sujeita, ainda, à composição das 
perdas e danos causados à Administração pelo descumprimento das obrigações contratuais.

18.6  Disposições Complementares

18.6.1 As sanções previstas no subitem 18.1 desta cláusula de penalidades serão aplicadas 
pelo Ordenador de Despesas da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Paz Social do 
DF.

18.6.2 Os prazos referidos nesta cláusula de penalidades só se iniciam e vencem em dia de 
expediente na Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Paz Social do DF, exceto em caso 
de disposição em contrário constante neste contrato ou nos documentos que o integram.

18.6.3 É proibida a utilização de mão de obra infantil para a execução do objeto deste contrato 
(Lei distrital nº 5.061, de 08 de março de 2013).

18.6.4 O uso ou emprego de mão de obra infantil para a execução do objeto deste contrato 
constitui motivo para sua rescisão e para a aplicação de multa, sem prejuízo das sanções legais 
cabíveis (Lei distrital nº 5.061, de 08 de março de 2013).

18.6.5 O uso ou emprego de conteúdo discriminatório contra a mulher, que incentive a 
violência contra a mulher, que exponha a mulher a constrangimento, que seja homofóbico ou 
que represente qualquer tipo de discriminação, constitui motivo para rescisão de contrato e 
aplicação de multa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis (Lei distrital nº 5.448/2015).

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA RESCISÃO AMIGÁVEL 

Este contrato poderá ser rescindido por acordo entre as partes, reduzido a termo no Processo, 
desde que haja conveniência para a Administração, devendo para tanto, o ato ser precedido de 
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.



CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no 
respectivo processo, observado o disposto no art. 78 da Lei n.º 8.666/93, sujeitando-se a 
Contratada às consequências determinadas pelo art. 80 desse diploma legal, sem prejuízo das 
demais sanções cabíveis.

CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DOS DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA

Os débitos da Contratada para com o Distrito Federal, decorrentes ou não deste contrato, 
serão inscritos em Dívida Ativa e cobrados mediante execução na forma da legislação 
pertinente, podendo, quando for o caso, ensejar sua rescisão unilateral.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO EXECUTOR

O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, designará 
um Executor para o Contrato, que desempenhará as atribuições previstas nas Normas de 
Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal e na Lei nº 
8.666, de 1993.

CLÁUSULA  VIGÉSIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO

A eficácia deste contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela 
Administração, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil 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 SSPDF. Os contratos e seus aditamentos serão lavrados na SSPDF, 
a qual manterá arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do seu extrato, 
de tudo juntando-se cópia ao processo que lhe deu origem, nos termos do art. 60, caput, da Lei 
8.666/93.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DO FORO

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

Pelo DISTRITO FEDERAL:     



ANDERSON GUSTAVO TORRES

 Secretário de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal

Pela CONTRATADA:                                          

        CLAUDIANA MENEZES FOLHA NUNES

Representante Legal
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