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Clnuato de Prestação de Serviços n' (ÜI/2êl2s nos termos do Padrão n' 04/2002.

processo n' 071.000.059/2018

::,..'==='= :=:': =\ ;:: :::l:: :
pertinente, independentemente de trantnçao

Cláusula Terceira -- Do Objeto

3.1 0 Conuato tem por obleto o fomecimento de

informatizada iá existente, com os respectivos serviços

parametrização, garantia e assistência técnica, manutenção

uso, consultoria e ueinamento a(jsúnados as

módulos adicionais para solução

dc implantação, custotmzaçao

corretiva c evolutiva, licença de

seguintes áreas: Financeko, RH,j

Brasília - Pdtrimõnio
c/VPJn.'00.3Í4.37(}000Í-80

Setor de Indústria e Abastecimento
Telefona

Brasília/DF
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sob o regime de menor valor global,

selando o disposto n

Dotações Orçamentártas:

l --$ Unidade Orçamnttáe qu4tm m Ce#=)centos) -stecimento do Distrito Federal;

11 -- Fonte de Recursos: 510 -- Recurso Próprio;

i:::i: li:: l$ 1:=«...«""";
V - Grupo de Despesa: 33 - Custeio;

VI -- Esfera: 04 - Custeio.

R$ 82.800 00 (oitenta e dois mil e : tocentos). bastecimento do Distrito Federal;

11 -- Fonte de Recursos: 510 -- Recurljo Próprio;

111 -- Programa de Trabalho: 23t.2SÓ(lo.t40.SSO.ot3;

..'«" '...;.=:izlZ @lZZl?lZI ?
Telefor+/ FIAX (0xx6í) 33Õ9Z2Z

r

Humanidade
)7.342.783/001-53

Brasílla/DF
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Vil- Esfera: 04 - Custeto-

yl - Esfem: 03 - Investimento.

. ; . .«-«"' -':' «"",-;. -l '«-« ' :: «t:'=i=== :'"* "":i:
oitocentos reais), conforme Nota de Empen

27 /os/201 8, na modalidade "oKniNtKiA"

' * . .«-«"' -"' "-«'::' r' :"=i.::':'l:i :l: l 'i=::i=
quinhentos reais), confonne Nojo de Empe

27/03/201 8, na modalidade "ORDINÁRIA"

Cláusula Sétima -- Do Pagam

7.1 0 pagamento será feito de

Financeira c Contábil do Disuito

liquidada até 30(trinta) dias de sua

Contrato, e obscrradas as regras do

ento

acordo com as Normas de Execução Orçamcntária,

Federal, mediante a apresentação de Nota Fiscal,

.presentação, devidamente atestada pelo Executor do

'ermo de Referência de fls. 08/17.

Dias;JJa - f4atrlmõnio CuJturaJ da Humanidade'
CNPJ n. ' o0.314.31b/0001-80 - CF/DF n. ' 07.342. 783/DOIS

Setor de Indústria e Abastecimento $ul Trecho 10 Lote n.o 05 - CEFlm8-900 -À3rasília/DF
Telefono / FAX (0xx61) 3363 12u
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,4. Àdínimsuaçao-
calo,a cÍitélio da

::l:::::l:==::'=:

l";"====;::;=::=;=::=
lta a Execução dos Serviços

dos na forma do Termo de Referência

[;==:=:'=: '.;:,.-., '.
6tcações-

láusula Décima ' Do acompanhamei

lO.t A CEAVA-DF Êíscalizaíá os se

kco.ao com as normas da ABNT, e espec

de dolo e de culpa.

Cláusula Décima Primeira - Da respo

11.1 A CESSA/DF, sem preJuízod

pelos danos que seus agentes, nessa qual

regresso coQUe o i:esponsável nos casos

ligações e Responsabilidades da Contratada

que dispõe o Temia de Referência e a legislação

idos por seus agentes;

:ontrato, Bica a conta-atada obrigada a manter, cm

r ele assumidas, todas as condições de habilitação c

amos do art. 55, inciso Xlll da Lei n' 8.666/1993.

Cláusula Décima Segunda -- Das O

12.1 A Conuatada, sem prejuízo d(

pertinente, responderá pelos danos cau

12.2 Durante toda a execução do

compatibilidade com as obrigações p'

qualiãcação exigidas na licitação, nos t'

Cláusula Décima Terceira -- Da Alt

13.1 Toda e qualquer alteração de\

A.ditivo, com amparo ílo art. 65 da Lel

13.2 Não haverá realustamcnto dc

ração Contratual

erá ser processada mediante a celebração de Termo

n' 8.666/93, vedada a modificação do objeto.

Preços.

Cláusula Décima Quarta -- Das Penalidades

'Bus/Jia - Piltrimõnio Cultural da Humanidade'
CNPJ n. ' 00.314.31(V0001-80 - CF/DF n. ' 07.342. 783/001-53

Selar de Indústria e Abastecimento $ul Trecho 1 0 Lote D.o 05 - CEP.232e&900
Telefona / FAX (0xx61) 3363 12:
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GOVERNO DO dlSTRITOFEDERAL
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

CÊASA/DF

A
$

Í4.l A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritiva de direitos pelo não

cumprimento das normas previstas neste edital e dos conuatos obedecerá, em face do

disl)osto nos ans. 81, 86, 87 c 88 da Lei íl.6õó/93, no âmbito da administração direta,

au&rquica, fundacional e das clnpresas públicas do Distrito Federal, as normas

estltbeiecidas no Decreto Distrital n.' 2ólSSI, de 30 de maio de 2006 e alterações

posteriores.

Cláusula Décima Quinta -- Da Rescisão

1511 O Contrato poderá ser rescindido, njt forma prevista nos ans. 77, 78 e 79 da Lei n'

8.dõó/93, sujeitando-se a Contratada às cl)nsequências determinadas pelo art. 80 desse

diploma legal, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

Clausura Décima Sexta -- Do Executor

1(1.1 A CESSA/DF, poi: tneio de Instrução de Serviço, designará um Executor para o

CI)ntrato, que desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Execução

Ol:çamentária, Financeha e Contábil.

Clausura Décima Sétima - Da Publicação e do Registro

1+.1 A eficácia do Conuato bica conde(jionada à publicação resumida do instrumento

pala Adminisuação, na Imprensa 06icial, 4té o quinto dia útil do mês seguinte ao de

s&a assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o quc deverá ser

providenciado o regístlo do instrumento pela Entidade da Administração Pública

competente (art. 61, parágrafo único, Lei n. 8.666/1993)-

(cláusula Décima Oitava -- Da Garantia b ser Exigida da Licitante Vencedora

lb.l Após a celebração do contrato, poderá ser exigida da hcitante vencedom a

prestação de uma garantia no percentual de 2% (dois por cento) calculados sobre o

\maior global do conuato, observadas as regras do art. 56 da Lei n' 8.666/93.

Brasília - Patrimõrjio Cultural da Humanidade
CNPJ n. ' 00.314.310/00011-80 - CF/DF n. ' 07

Setor de Indústria e Abastecimento sul Flecha 1 0 Lo;g;.9á'r



GOVERNO DO dlSTRITOFEDERAL
CENTRAIS DE ABASTECE MENTO DO DISTRITO FEDERAL

C$ASA/DF

L
@

1 8.+ A garantia scrá restituída à CONTRAli'ADA após o integral cumprimento de todas

as obrigações cont:rituais, e quando em dinltiro, atualizado monetariamente (S 4', art. 56

da +ei n' 8.666/93).

Cláusula Décima Nona -- Do Foro

t9.l Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas

rel4dvas ao cumprimento do prece:'te contr4o.

Cláusula Vigésima -- Da Ouvidoria

20.ll Havendo irregularidades neste instrujncnto entre em contato com a Ouvidoria de

Coh.bate à corrupção, no telefona,q800-6441)060.

Br:lsíliaC.z:JZ. de de 2Q18

Pela CEASA/DF

l
JOSÉDEVALDASILVA

\..l Presidente

t

)ela càN@TADA
d

L 7
l

.XILSON COMES DA SllXA

representante Legal

TESTEMUNHAS

# /

CPF: CPF: (120. acn.'+4(-3i3

Brasília - Patrimõnicl Cultural da Humanidade
CNPJ n. o 00.314.31 0/0001-do - CF/DF n. ' 07.342.783/001-53

Setor de Indústria e Abastecimento Sul Trecho 10 Lote n.o 05 - CEP 71208-900
Telefone / FA4 (0xx61 ) 3363 1 222

Brasília/DF
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