
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
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Contrato de Prestação de Serviços nº
09/2020-SEJUS, nos termos do Padrão nº
02/2002.

Processo nº00400-00023339/2020-51.

SIGGO nº 40913

 

Cláusula Primeira – Das Partes

O Distrito Federal, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO
FEDERAL��, inscrita no CNPJ nº 08.685.528/0001-53, com sede em SAAN Quadra 01 Lote C, Zona
Industrial – Brasília/ DF, CEP: 70.632-100, representado por MAURÍCIO ANTÔNIO DO AMARAL
CARVALHO, na qualidade de Secretário Execu vo, inscrito no CPF nº 540.285.749-00, Documento de
Iden dade nº 2.054.182-2 SSP/PR, com delegação de competência prevista nas Normas de Execução
Orçamentaria, Financeira e Contábil do Distrito Federal, e fundamento na Portaria SEJUS nº 141, de 05
de julho de 2019, publicada no DODF nº 127, de 09 de julho de 2019, e a MANHATTAN HOTÉIS E
TURISMO LTDA, nome fantasia Brasília Palace Hotel, doravante denominada Contratada, CNPJ nº
37.069.853/0001-90, com sede no Setor Hoteleiro Norte – Quadra 02 – Bloco “A” – Asa Norte –
Brasília/DF - CEP. 70702-900, representada por PAULO OCTAVIO ALVES PEREIRA, CPF nº 023.621.631-
72, Documento de Iden dade nº 145.071 SSP/DF, na qualidade de sócio Administrador, neste ato
representado por seu procurador nomeado (Procuração em anexo - Doc. SEI nº xxx) FRANCISCO
HELDER ARAGÃO CARNEIRO, CPF nº 023.437.461-68, Documento de Iden ficação nº 193.421
SSP/DF, firmam o que se segue:

 

Cláusula Segunda – Do Procedimento
O presente Contrato obedece aos termos do Projeto Básico - SEJUS/SUBIDOSO (38473732) aprovado
por Despacho - SEJUS/ASSESP (38479581), da Proposta Orçamento Aceito - Brasília Palace
(38687204); do Relatório de Visita - Brasília Palace (38902175); das Jus fica vas con das nos
documentos  Despacho - SEJUS/SUAG (389318540), Despacho - SEJUS/SUBIDOSO (38946817),
e Despacho - SEJUS/ASSESP (38948492), baseada na Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, e com
as demais disposições complementares da Lei nº 8.666, de 21.06.93.

 

Cláusula Terceira – Do Objeto

3.1. O Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços
de hospedagem em rede de hotelaria ou em hotel, pelo período de 3 (três) meses, podendo ser
prorrogado por igual período, incluindo fornecimento de refeição (café da manhã, almoço,
lanche e jantar), em quartos preferencialmente duplos, com possibilidade de sistema de
rodízio, para até 300 (trezentas) pessoas ou a ocupação total do estabelecimento, com idade igual
ou superior a 60 anos, de ambos os sexos, independentes, situada no Distrito Federal.

3.2. As vagas des nam-se para pessoas idosas em situação de vulnerabilidade ou de moradia
inadequada devido à pandemia do COVID-19; e pessoas idosas em situação de risco de contaminação,



impossibilitados de permanecer em suas residências, em virtude de caso confirmado de COVID-19 em
algum familiar em coabitação.

3.3. Considera-se o idoso independente aquele que é capaz de realizar sem dificuldades e sem ajuda
todas as a vidades de vida diária, conforme prevista na Portaria nº 2.528 de 19 de outubro de 2006 da
Ministério da Saúde que aprova a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa.

3.4. A lista de pessoas que ocuparão as vagas será definida em instrumento próprio, a ser elaborado
de forma conjunta, pela Secretaria de Estado de Jus ça e Cidadania do Distrito Federal, como apoio da
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDES/DF), Secretaria de Estado de Segurança
Pública (SSP/DF), Secretaria de Estado de Saúde (SES/DF), e, outras secretarias e órgãos que sejam
identificados durante o processo de operação e implementação do projeto.

3.5. A Contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões ao objeto contratado, em até cinquenta por cento do valor inicial atualizado do
contrato, em conformidade com o disposto no item "g.6" do Parecer Referencial SEI-GDF n.º
002/2020 - PGDF/PGCONS (38473328).

 

Cláusula Quarta – Da Forma e Regime de Execução
O Contrato será executado de forma CONTÍNUA, sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL,
segundo o disposto nos arts. 6º e 10º da Lei nº 8.666/93.

 

Cláusula Quinta – Do Valor

O valor total do contrato é de R$ 2.700.000,00 (dois milhões setecentos mil reais), procedente do
Orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei
Orçamentária Anual.

 

Cláusula Sexta – Da Dotação Orçamentária

6.1 – A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

I – Unidade Orçamentária: 44.101

II – Programa de Trabalho: 6211

III – Natureza da Despesa: 33.90.39

IV – Fonte de Recursos: 100

6.2 – O empenho inicial é de 29.750,00 (vinte e nove mil setecentos e cinquenta reais), conforme
Nota de Empenho nº 2020NE00401 38963823(), emi da em 22 de abril de 2020, sob o evento nº
400091, na modalidade Es ma vo, considerando a Nota de Crédito nº 2020NA00046, emi da em
09 de abril de 2020 (38950430).

 

Cláusula Sétima – Do Pagamento

O pagamento será feito de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil
do Distrito Federal, em parcelas mensais, mediante a apresentação de Nota Fiscal, liquidada em
até 5 (cinco) dias úteis, devidamente atestada pelo Executor/Comissão de Fiscalização do
Contrato.

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

I – Cer dão nega va de Débitos Rela vos às Contribuições Previdenciárias e às Terceiros, expedida



pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Anexo XI  da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02 de
maio de 20009), observado o disposto no art. 4º do Decreto nº 6.106, de 30 de abril de 2007;

II – Cer ficado de Regularidade do Fundo de Garan a por Tempo de Serviço - FGTS, fornecido pela CEF
- Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (lei nº 8.036/90);

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

IV – Cer dão Nega va de Débitos Trabalhistas - CNDT, em cumprimento à Lei nº 12.440/2011.
Visitando comprovar a inexistência de débitos inadimplentes perante a Justiça do Trabalho.

 

Cláusula Oitava – Do Prazo de Vigência

O contrato terá vigência de 03 (três) meses, podendo ser prorrogado por períodos sucessivos
enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde
pública, em conformidade com o disposto no item "g.5" do Parecer Referencial SEI-GDF n.º 002/2020
- PGDF/PGCONS (38473328).

 

Cláusula Nona – Das Garantias

A garantia será dispensada na forma da Lei.

 

Cláusula Décima – Da responsabilidade do Distrito Federal (Contratante)
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. Indicar o executor interno do Contrato, conforme art. 67 da Lei nº 8.666/93 e Decreto nº
32.598/2010.

10.3. Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a Contratada.

10.4. Fornecer e colocar à disposição da Contratada, todos os elemento e informações que se fizerem
necessários à execução dos serviços.

10.5. No ficar, formal e tempes vamente, a contratada sobre as irregularidades observadas no
serviço.

10.6. No ficar a Contratada, por escrito e com antecedência sobre multas, penalidades quaisquer
débitos de sua responsabilidade, bem como fiscalizar a execução do objeto contratado.

10.7. Prestar todas as informações e esclarecimentos a nentes ao objeto, que venham a ser
solicitadas.

10.8. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com as especificações descritas no
Termo de Referência.

10.9. No ficar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo para correção das irregularidades encontradas nas
execuções dos serviços.

 

Cláusula Décima Primeira – Das Obrigações e Responsabilidades da Contratada

11.1 – A Contratada fica obrigada a apresentar, ao Distrito Federal:

I – até o quinto dia ú l do mês subsequente, comprovante de recolhimento dos encargos
previdenciários, resultantes da execução do Contrato;

II – comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais.



11.2 - Efetuar o pagamento dos salários e demais verbas decorrentes da prestação de serviço.

11.3 – A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes.

11.4 – A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com
as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.

11.5. 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 vinculo emprega cio entre os empregados da
Contratada e a Administração Pública.

11.6. É expressamente proibido o uso de mão de obra infan l, nos termos da Lei Distrital nº 5.061 de
08 de março de 2013.

11.7. Constituem demais obrigações da CONTRATADA o disposto no item 2 do Projeto Básico.

 

Cláusula Décima Segunda – Da Alteração Contratual

12.1 – Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Adi vo, com
amparo no art. 65 da Lei nº 8.666/93, vedada a modificação do objeto.

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 respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento.

 

Cláusula Décima Terceira – Das Penalidades
O atraso injus ficado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato sujeitará a
Contratada à multa prevista na Jus fica va de Dispensa de Licitação, descontada da garan a
oferecida ou judicialmente, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93,
facultada ao Distrito Federal, em todo caso, a rescisão unilateral.

 

Cláusula Décima Quarta – Da Dissolução

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

14.2. É inexistente qualquer possibilidade de transferência ao Distrito Federal de responsabilidade por
encargos trabalhistas, fiscais, comerciais e/ou previdenciários porventura inadimplidos pela empresa
contratada, bem como a inexistência de formação de vínculo emprega cio entre os empregados desta
e a Administração, nos termos do art. 71, § 1º da Lei nº 8.666/93. (Parecer 016/2015 PRCON/PGDF).
 

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 8.666/93, sujeitando-
se 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 Sétima – Do Executor
O Distrito Federal, por meio de Ordem de Serviço, designará um Executor para o Contrato, que
desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil.
 

Cláusula Décima Oitava - Da Publicação e do Registro
A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na
Imprensa Oficial, até o quinto dia ú l do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de
vinte dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento no órgão
interessado, de acordo com o art. 60 da Lei nº 8.666/93.

 

Cláusula Décima Nona – Do Foro
Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas rela vas ao cumprimento
do presente Contrato.

 

Brasília, na data da assinatura eletrônica.

 

Pelo Distrito Federal:

MAURÍCIO ANTÔNIO DO AMARAL CARVALHO

Secretário Executivo

 

Pela Contratada:

FRANCISCO HELDER ARAGÃO CARNEIRO

Procurador
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