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Í CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N” 23/2014 RA - III,
nos termos do Padrão n° 04/2002

lg Processo n" l32.00.6l5/2014 Í

(`Iáusula Primeira - I)as Partes
O Distrito Federal. por meio da ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA.
representado por CNPJ n° 03.328.439/0001-36. representada por ANTONIO SABINO DE
VAS(ÍONCELOS NETO. na qualidade de Administrador Regional de Taguatinga. com
delegação de competência prevista nas Normas de Execução Orçamentária. Financeira e Contábil
do Distrito Federal e a empresa OI S/A. doravante denominada Contratada. CNPJ n°
76.535.764/0001-43. com sede na SCN Quadra 02 Bloco F - Térreo Edificio Estação Telefônica
Centro None. lšrasília~l)l~`. representada por NELSON NAOZO MOREIRA KUI)EMA.
portador da Cédula de Identidade n° 784857. expedida pela SSP/RN e inscrito no CPF n"
537.897.924-20. na qualidade de Executivo de Negócios e por DANIELE FERREIRA.
portadora da Cédula de Identidade n° l?.ll335. expedida pela SSP/Dl-` e inscrito no CPF 11°
573.659.971-68. na qualidade de Executiva de Negócios.
Cláusula Segunda - Do Procedimento
O presente Contrato obedece aos tennos do Edital de Licitação - Pregão Eletrônico n°
239/2014 - SULIC/SEPLAN/DF (processo de Licitação SEG n" 002.000.112/2014). conl`orme
tls. 338 a 375 e Proposta as lls. 524 a 528 do processo n.“ 132.000.615/2014 da Administração
Regional de Taguatinga nos termos da Lei n° 8.666/93.
Cláusula Terceira - I)o Objeto
() (`ontrato tem por objeto a prestação de serviços de empresa especializada na Prestação de
Serviços Contínuos de telefonia fixa. da seguinte l`orma:
3.1 -- l.ote OI 'l`elefonia Fixa - DDR - Feixe l-Il. conforme ti. 362:
3.2 - Lote 03 - 'l`elel`onia Fixa - Linha Direta Não Residencial. conforme fl. 363:
3.3 -- Lote 05 - Ligações Longa Distância Nacional. conforme 11.365. para atender a
Administração Regional de Taguatinga. consoante especifica o Edital de Licitação - Pregão
Eletrônico n" 239/2014 - SULIC/SEPLAN/DF (processo da Licitação SEG n"
(l02.0ll0.II2/2014). e a Proposta de fls. de fls. 524 a 528. que passam a integrar o presente
'l"t:t°mO.
Cláusula Quarta - Da Forma e Regime de Execução
O (`ontrato será executado de forma indireta. sob o regime de execução indireta por preço
unitário. segundo o disposto nos arts. 6“ e l0° da Lei n“ 8.666/93.
Cláusula Quinta - Do Valor
5.l - () valor total do Contrato é de RS 57.013,20 (cinquenta e sete mil, treze reais c vinte
centavos). com empenho inicial na importância de RS 5.000,00 (cinco mil reais) atendida a
conta de dotação orçamentária consignadas no orçamento corrente (Lei Orçamentária n° 5.289 de
30 de dezembro de 2013. publicada no DODF do dia 3l de dezembro de 20l3). enquanto a
parcela remanescente será custeada à conta de dotação a ser alocada no programa de trabalho -
(`)4.l22.60()3.85l7-9716 - Manutenção de Serviços Gerais da Administração Regional de
Taguatinga no orçamento do ano de 2015.
5.2 9- ()s contratos celebrados com prazo de vigência superior a 12 (doze) meses. terão seus
xalores. anualmente. reajustados por indice adotado em lei. ou na falta de previsão especilica.
pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor t INPC).
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Cláusula Sexta - Da Dotação Orçamentária
6.1 - A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:
1 - Unidades Orçamentárias: 09101 '
ll--Progranias de Trabalho: 04.122.6003.85 l 7-9699.
Ill ~ Natureza da Despesa: 339039
IV - Fontes de Recursos: 100 e 120
6.2 - O empenho inicial é de:
R5 5.000.00 (cinco mil reais). conforme Nota de Empenho n° 324/2014. emitida em 26/ I 1/2014.
sob o evento n° 400091. Programa de Trabalho n° 04.l22.6003.8517-9699. na inodalidade
Estimativa.
Cláusula Sétima - Do Pagamento
O pagamento será feito. de acordo com as Normas de Execução Orçamentária. Financeira e
Contábil do Distrito Federal. em parcela (s). mediante a apresentação de Nota Fiscal. Iiquidadzi
ate' 30 (trinta) dias de sua apresentação. devidamente atestada pelo Executor do Contrato.
Cláusula Oitava -  'ÊëW§ëñêia
O contrato terá. vigência de12 (doze)mešes. contados a partir de 05 (cinco) de janeiro de 2015
(dois mil e quinze) a 04 (quatro) de janeiro de 2016 (dois mil e dezesseis). podendo ser
prorrogado por iguais e sucessivos períodos, limitados a 60 (sessenta) meses. em conformidade
como § 2° c § 4° e inciso ll do artigo 57 da Lei n° 8.666/93.
Cláusula Nona - Das garantias
Não houve garantia.
Cláusula Décima -› Da responsabilidade do Distrito Federal
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.
Cláusula Décima Primeira - Das Obrigações e Responsabilidades da Contratada
l 1.1 - A Contratada fica obrigada a apresentar. ao Distrito Federal:
l ¬ ate o quinto dia útil do mês subseqüente. comprovante de recolhimento dos encargos
previdenciários, resultantes da execução do Contrato:
ll - comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas. fiscais e comerciais.
1 1.2 - Constitui obrigação da Contratada o pagamento dos salários e demais verbas decorrentes
da prestação de serviço.
1 1.3 - A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes.
1 1.4 - 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.
Cláusula Décima Segunda - Da Alteração Contratual
12.1 - Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo.
com amparo no art. 65 da Lei n° 8.666/93. vedada a modificação do objeto.
12.2 - A alteração de valor contratual. decorrente do reajuste de preço. compensação ou
penalização linanceira. prevista no Contrato. bein como o enipenho de dotações orçainentáritis.
suplementares. ate' o limite do respectivo valor. dispensa a celebração de aditamento.
Cláusula Décima Terceira - Das Penalidades
O atraso injustificado na execução. bem como a incxecução total ou parcial do Co trato sujeitará
a Contratada á multa prevista no Edital. descoiitada da garantia oferecida ou juditilalmente. sem
prejuízo das sanções previstas no art. 87. da Lei n° 8.666/93 e os dispositivos constantes do
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Decreto n". 26.851. de 30 de maio de 2006. liacultada ao Distrito Federal. em todo caso. a
rescisão unilateral.
Cláusula Décima Quarta - Da Dissolução
(_) Contrato podera ser dissolvido de comum acordo. bastando. para tanto. manifestação escrita de
uma das partes. com antecedência minima de 60 (sessenta) dias. sem interrupção do curso normal
da execução do Contrato.
Cláusula Décima Quinta - Da Rescisão
O (`ontrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração. reduzido a termo no
respectivo processo. na forma prevista no Edital. observado o disposto no art. 78 da Lei n°
8.(›(›(›/93. sujeitando-se a Contratada às conseqüências determinadas pelo art. 80 desse diploma
legal. sem prejuizo 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 Ativa e cobrados mediante execução na forma da legislação pertinente.
podendo. quando l`or o caso. ensejar a rescisão unilateral do Contrato.
Cláusula Décima Sétima - Do Executor
O Distrito lfederal. por meio da Administração Regional de Taguatinga. dcsignará um Executor
para o Contrato. que descmpenhará as atribuições previstas nas Nomias de Execução
Urçamentziria. Financeira e Contábil.
Cláusula Décima Oitava - Da Publicação e do Registro
A elicaeia do Contrato lica condicionada à publicação resumida do instrumento. na Imprensa
()licial. ate o quinto dia útil do mês subseqüente de sua assinatura. após o que devera ser
providenciado o registro pela Administração Regional de Taguatinga.
Cláusula Décima Nona - l)o Foro
Fica eleito o l`oro de Brasilia. Distrito Federal. para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao
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