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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N" UJ/00004/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROCESSO CO-CT/000054/2021

PARTES:

I. AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, serviço social

autônomo instituído nos termos da Lei n° 11.080, de 30 de dezembro de 2004 e do

Decreto n° 5.352, de 24 de janeiro de 2005, com sede no Setor de Indústrias Gráficas

(SIG), Quadra 04, Bloco B, Brasília - DF, CEP 70.610-440, inscrita no CNPJ sob o n°

07.200.966/0001-11, neste ato representada pelo Presidente Substituto,

Portaria N° UJ/0049, de 15 de dezembro de 2020, VALDER RIBEIRO DE

MOURA, portador da cédula de identidade n°. 2982693 SSP/DF e CPF

n° 432.293.102-25, e pela Diretora Substituta, Portaria N° -

UJ/00050/2020, de 15 de dezembro de 2020, AMANDA MOURA 1

WALTER, CPF n° 862.040.411-34 e Carteira de Identidade n° 1.733.668 |

SSP/DF, respectivamente, doravante designada ABDI ou CONTRATANTE; e f
i
<

II. WORKING ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL, pessoa jurídica de 1

direito privado, estabelecida n QMSW 04 LOTE 06 SALA 308 3° PAVIMENTO, a

SETOR SUDOESTE , BRASILIA-DF, CEP 70680-400, inscrita no CNPJ sob o n° i

08.865.615/0001-92, neste ato representada pelos sócios ALESSANDRO BARBOSA í

SANTOS, portador da cédula de identidade n° 1.328.028 SSP/DF e no CPF |

sob o n° 583.976.201-68 e DEBERSON PEREIRA RIBEIRO SANTOS, portador da I
ô

cédula de identidade n° 2.540.431 SSP/DF e no CPF sob o n° b
ÇLi

1 55.970.908-1 O, doravante designada CONTRATADA; g"

I
RESOLVEM celebrar o presente CONTRATO, tendo em vista o processo n° CO- S.

<Li

CT/00054/2021, mediante Dispensa de Licitação 001/2021, na conformidade do art. g

9°, inciso I, c/c art. 6°, inciso II, "a". Regulamento de Licitações e de Contratos da

ABDI, de acordo com as cláusulas e condições seguintes: f

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

s
in

LU
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O presente CONTRATO tem por objeto para prestação de serviços de intérprete

português e inglês/português para os seminários que serão ministrados pela equipe da

Plug and Play, a serem realizados nos dias 13/janeiro/2021, 10/fevereiro/2021 e

16/março/2021, por meio de plataforma digital.

Parágrafo único. Este CONTRATO guarda conformidade com e-mail de solicitação

de orçamento, bem como com a Proposta do CONTRATADA, que,

independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste

Instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A prestação dos serviços engloba a tradução simultânea com duração de

1h30minutos, dentro da ferramenta/plataforma Zoom da ABDl.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO SIGILO
B

A CONTRATADA obriga-se a manter sigilo das informações e dados de interesse da |

ABDl dos quais venha a tomar conhecimento em decorrência deste CONTRATO. g
2
fC

■c
c

CLÁUSULA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA |
A CONTRATADA é inteiramente responsável pela correção técnica dos serviços a

serem prestados pelos profissionais que executarão o objeto deste CONTRATO,

indenizando a ABDl por perdas e danos a que der causa pela inexecução do serviço.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE obriga-se a:

I. prestar todas as informações e esclarecimentos necessários que venham a ser

solicitados pela CONTRATADA;

II. acompanhar, por intermédio da UCM, a execução contratual;

III. comunicar à CONTRATADA as ocorrências relacionadas à execução do

CONTRATO;

IV. efetuar o pagamento nas condições estabelecidas.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA, sem prejuízo das demais obrigações e

Esse documento foi assinado digitalrnente pelo sistema de Gestáo de Conteúdo Ccrpotativo da Agèncin Brasileira de Desenvolvimento
Industrial (ABDl) Veníicaçao em. htlpa/ecm.r.bdi.com.br/ciocflowtdigitalSignChecker.jsf, Utilize o código: TVND-E74I-PEHR-JEJK
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responsabilidades:

I. utilizar profissionais habilitados e especializados, zelando pela qualidade e

perfeição técnica na execução dos serviços;

II. manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação

exigidas por ocasião da contratação;

III. responsabilizar-se por todas as despesas com material, mão-de-obra,

transporte, equipamentos auxiliares, seguros, taxas, tributos, incidências fiscais

e contribuições de qualquer natureza ou espécie, encargos sociais, inclusive

aqueles que vierem a ser criados, e quaisquer outros incidentes sobre os

serviços objeto deste CONTRATO.

CLAUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA

A presente contratação terá vigência de 3 (três) meses.

CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO DOS SERVIÇOS S
nj

Em contraprestação ao serviço objeto do CONTRATO, a CONTRATADA fará jus ao

valor total de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), sendo que o valor de cada

tradução eqüivale a R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais).

Parágrafo Primeiro - O valor será pago em 3 (três) parcelas após a realização de

cada uma das traduções.

Parágrafo Terceiro - O pagamento referido acima será realizado por meio de

depósito/transferência em conta bancária de titularidade da CONTRATADA, no prazo

de até 15 (quinze) dias úteis, após a aceitação da Fatura/Nota Fiscal devidamente

atestada pelo gestor deste Contrato.

Esse documento foi assinado dígitatmeníc pelo sisiema de Gestão de Ccjiiteilido Corporativo da Agência Brasileira de Desenvolvimento
Indm.triai (AbOi) Verificação en; fiap;';ecrn.abdi com.br/docflovAdlg1talSi9nChecker.jsf. Uliliz.e ü código: TVND-E74I-PEHR-JEJK
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Parágrafo Segundo - Já estão incluídos nos valores descritos no caput desta >.

cláusula todos os custos, diretos e indiretos, envolvidos na execução dos serviços, tais |
o

como mao-de-obra, fiscalização, seguros, impostos, taxas, tributos, incidências fiscais g
O

e contribuições de qualquer natureza ou espécie, trabalhistas, previdenciárias, i
z

salários. Despesas operacionais e demais encargos indispensáveis ao perfeito |

cumprimento das obrigações decorrentes deste Contrato. I
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Parágrafo Quarto - Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância de execução

técnica que impeça a liquidação da despesa, aqueia será devoivida à CONTRATADA

pelo responsável pelo recebimento e o pagamento ficará pendente até que a mesma

providencie as medidas saneadoras; nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-

se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não

acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.

Parágrafo Quinto - No caso de eventuais multas aplicadas em decorrência de

inadimplência contratual, o valor correspondente será deduzido do montante a pagar.

Parágrafo Sexto - A CONTRATANTE efetuará a retenção, em relação aos valores a

serem pagos à CONTRATADA, dos tributos e encargos previstos na legislação

tributária nacional, independentemente de notificação prévia, salvo as exceções

previstas em lei.

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTE

O valor do presente contrato é fixo e irreajustável.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO

A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada pela Unidade de

Comunicação e Marketing da ABDI, que deverá atestar a fatura dos serviços, bem

como cumprir todas as diligências necessárias ao bom andamento do contrato

observando-se a aplicação das condições contratadas.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES

Este CONTRATO poderá ser alterado em caso de circunstâncias e/ou fatos

supervenientes, consoante disposições dos artigos 29 e 30 do Regulamento de

Licitações e Contratos da ABDI, por meio de Termo Aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DAS PENALIDADES

A inexecução total ou parcial injustificada, a execução deficiente, irregular ou

inadequada do objeto deste Contrato, assim como o descumprimento dos prazos e

condições estipulados, implicarão na aplicação das seguintes penalidades:

I) Advertência formal;

li) Multa diária de 1% (um por cento) em^aso de atraso na prestação dos
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serviços, até o máximo de 20 dias, hipótese em que o serviço será considerado

irregularmente executado.

lii) Multa de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor equivalente à parte

não executada, ou executada irregularmente;

IV) Multa de até 20% na hipótese de descumprimento de outras obrigações

contratuais, diversas das acima especificadas;

V) Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a ABDI, por

prazo de até 2 (dois) anos;

VI) Indenização por perdas e danos, devidamente comprovados, que a

inexecução parcial ou total acarretar à ABDI.

Parágrafo Primeiro -. Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados

tempestivamente e/ou indevidamente fundamentados, e a aceitação da justificativa

ficará a critério da CONTRATANTE.

Parágrafo Segundo - Para a aplicação das penalidades aqui previstas, a |
fO

CONTRATADA será notificada para apresentação de defesa prévia, no prazo de 5 |

(cinco) dias úteis, contados a partir da notificação; não havendo manifestação 5
ft

tempestiva ou não sendo apresentada defesa razoável para justificar o |
Ci

descumprimento de suas obrigações contratuais, será direito da CONTRATANTE |
O

aplicar qualquer das penalidades previstas neste instrumento.

Parágrafo Quarto -. As multas previstas nesta Cláusula não têm caráter

compensatório, mas meramente moratório e, consequentemente, o pagamento delas

não exime a CONTRATADA da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos

que o seu ato venha a acarretar.

Parágrafo Quinto -. Sempre que não houver prejuízo para a CONTRATANTE, as

bsse doc-umonio foi ossfnado digitolriiento pelo sisletna de Gestão de Contendo Cor}.!or:oivo Apéncio Brasileira de Desenvolvimento
IriOostnal (A6DI) Verificação eno tutpV/eorn.abdi.com.br/docflow/digilalSiynCttecker.jsí. Utilize o código: TVND-E74I-PEHR-JEJK
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o

Parágrafo Terceiro -. As multas porventura aplicadas serão descontadas dos í

pagamentos devidos pela ABDI, oportunidade na qual a CONTRATADA deverá emitir |

o documento de cobrança já descontado o valor da penalidade, ou executada a I

garantia contratual, ou cobradas diretamente da CONTRATADA, amigável ou g
O

judicialmente, assegurada a prévia defesa, e poderão ser aplicadas cumulativamente §

às demais sanções previstas nesta Cláusula. g
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penalidades impostas poderão ser relevadas ou transformadas em outras de menor

sanção, a seu critério.

Parágrafo Sexto - As penalidades previstas neste Contrato são independentes entre

si, podendo ser aplicadas isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras

medidas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DA RESCISÃO

O presente Contrato poderá ser rescindido de pleno direito, unilateralmente pela ABDI,

a qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, em

especial por:

I. não cumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas, especificações ou

prazos;

II. subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial, sem prévia anuência

ou autorização escrita da CONTRATANTE;

III. declaração de falência e recuperação judicial da CONTRATADA, assim como a

instauração de insolvência civil ou dissolução da sociedade;

IV. quebra do sigilo profissional;

V. utilização, em benefício próprio ou de terceiros, de informações não divulgadas

ao público e às quais tenham acesso por força de suas atribuições contratuais,

contrariando condições estabelecidas;

VI. interrupção da prestação dos serviços, sem justa causa ou sem autorização da

VII. ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,

impeditiva da execução do Contrato.

Parágrafo Primeiro - Com exceção do inciso VII supra, as demais hipóteses deverão

ser precedidas de notificação, na forma definida no Parágrafo Segundo da Cláusula

Décima Segunda deste instrumento.

Parágrafo Segundo - O presente instrumento poderá ainda ser rescindido a qualquer

tempo pela ABDI, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, cabendo o pagamento

do valor correspondente ao objeto já demandado e ainda não remunerado, bem como

eventual indenização em favor da CONTRATADAÍ^so tenha realizado investimentos
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consideráveis não amortizados pelo prazo de vigência do CONTRATO, incluídas as

prorrogações.

Parágrafo Terceiro - A indenização prevista no Parágrafo Segundo desta Cláusula,

bem como seu valor, que depende do reconhecimento do desequilíbrio econômico e

financeiro do CONTRATO, deve ser efetivamente comprovada mediante prova

documental pela CONTRATADA, devidamente acatada pelo Gestor.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DA INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO

Este Contrato não constituirá vínculo de qualquer natureza, inclusive trabalhista, entre

os empregados ou outros colaboradores da CONTRATADA, sendo essa a única e

exclusiva responsável pelo pagamento dos encargos fiscais, trabalhistas e

previdenciários decorrentes da execução contratual, se for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA - DO CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR

Tal como prescrito na lei, a ABDI e a CONTRATADA não serão responsabilizadas por

fatos comprovadamente decorrentes de casos fortuitos ou de força maior, ocorrências

eventuais cuja solução se buscará mediante acordo entre as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos neste CONTRATO resolver-se-ão de acordo com as disposições da Lei

Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA - DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

As Partes declaram que conhecem a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais -

LGPD, Lei n° 13.709, 14 de agosto de 2018, comprometendo-se a cumpri-la e a exigir

seu cumprimento por parte de seus contratados.

Parágrafo Primeiro -. Fica a ABDI autorizada a coletar e tratar os dados pessoais dos

representantes da CONTRATADA, que este termo subscrevem, para o fim exclusivo

de viabilizar a execução deste CONTRATO, observando-se as exceções previstas no

art. 11, li da LGPD e o seguinte:

I. fica autorizada a coleta e o tratamento dos seguintes dados pessoais dos

representantes da CONTRATADA: nome completo e cópias e números de identidade

E
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e CPF:

II. a coleta e tratamento dos dados acima especificados tem por finalidade viabilizar a

execução das obrigações contratuais, inclusive para que a ABDI identifique e entre em

contato com os representantes da CONTRATADA por meio de mailing, mensagem

eletrônica ou contato telefônico;

III. a ABDI não divulgará os dados pessoais coletados.

Parágrafo Segundo - A ABDI é a controladora dos dados pessoais tratados nesta

Cláusula, podendo ser contatada por meio do seguinte endereço eletrônico:

licitaçôes@abdi.com.br

Parágrafo Terceiro - A ABDI poderá manter e tratar os dados pessoais durante todo o

período em forem necessários ao atingimento das finalidades acima destacadas.

Parágrafo Quarto - A ABDI se responsabiliza por todas as medidas de segurança

necessárias á proteção dos dados coletados ou tratados de incidentes de segurança

da informação e comunicará aos titulares dos dados e à Autoridade Nacional de

Proteção de Dados (ANPD) a ocorrência de incidente de segurança que possa

acarretar risco ou dano relevante, em conformidade ao art. 48 da LGPD.

Parágrafo Quinto - Os representantes da CONTRATADA, na qualidade de titulares

dos dados, poderão exercer, no que couber, os direitos previstos no art. 18 da LGPD.

Parágrafo Sexto - Os representantes da CONTRATADA poderão revogar a anuência

aqui manifestada, ou solicitar que sejam eliminados os seus dados pessoais não

anonimizados, ficando cientes que isto poderá impedir a continuidade da relação

contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA - DO FORO

As partes elegem o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer questões

oriundas do presente CONTRATO, com expressa renúncia aos demais.

Esse documento foi assinado digitalmente pelo sistema de Gestão de Conteúdo Corporativo da Agência Brasileira de Desenvolvimento
Industrial (ABDI) Venticacão «m: h(t(i:;/ecm.abdi.com br/docriow/digitalSignCtiecker.jsf. Ulifee o código: TVND-E74I-PEHR-JEJK
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E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento em 2

(duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Pela ABDI:

Brasília-DF,12 de janeiro de 2021.

Pela CONTRATADA:

Igor Nogueira Calvet

Presidente

DROBALlèsS NTOS

Diretor Executivo ..

DEBERSON

SANTOS

Diretor Administraíivo
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Valder Ribeiro de Moura

Diretor

Testemunhas:

"O
43
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