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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

              Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D.A. Nº 022/2020 – DJ/PRES/NOVACAP

 

 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA
URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO
BRASIL – NOVACAP E O LEILOEIRO PÚBLICO
OFICIAL ORLANDO ARAÚJO DOS SANTOS.

PROCESSO Nº 00112-00022421/2019-70

 

 

 

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, Empresa
Pública do Distrito Federal, criada pela Lei nº 2.874, de 1956, e reestruturada pela Lei nº 5.861, de 1972,
inscrita no CNPJ nº 00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Áreas Públicas, Lote “B”, Brasília/DF, CEP
71.215-000, representada pelo seu Diretor-Presidente, CANDIDO TELES DE ARAUJO, brasileiro, casado,
advogado, e por seu Diretor Administra�vo, ELZO BERTOLDO GOMES, brasileiro, casado,
advogado, ambos residentes e domiciliados em Brasília/DF, e o LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL ORLANDO
ARAÚJO DOS SANTOS, inscrito na Junta Comercial sob o nº 88, portador do CPF nº 964.924.497-
20, residente e domiciliado em Sobradinho/DF, indicado pelo SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
GERAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, através do O�cio SEI-GDF Nº
71/2019 - SEEC/SEGEA/SUAG (Doc. SEI/GDF nº 32313028), doravante denominado CONTRATADO, tendo
em vista o Parecer jurídico (Doc. SEI/GDF n.º 29542799) e Parecer AUDIT/PRES (Doc. SEI/GDF
nº 31984519), o voto do Senhor Diretor Administra�vo (Doc. SEI/GDF nº 34023059), a Decisão da
Diretoria Execu�va da NOVACAP (Doc. SEI/GDF nº 34058971), com fundamento na Lei nº 13.303/16 e no
art. 25 do Regulamento de Licitações e Contratos da NOVACAP, mediante as condições que se seguem:

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

 

Cons�tui objeto do presente a contratação de profissional legalmente habilitado para
prestação de serviços especializados de Leiloeiro, para realização de alienação de resíduos vegetais (leilão
de madeira �po troncos e lenhas) gerados pelos serviços de manutenção de indivíduos arbóreos isolados
nas áreas verdes urbanas do Distrito Federal, sendo este material resultante da poda, supressão e
remoção de árvores provenientes de todas as Regiões Administra�vas, o qual já foram objeto de leilões
anteriores e são consideradas totalmente inservíveis, de propriedade da NOVACAP, que se encontram no
VIVEIRO II, localizado no Parque Nacional de Brasília, conforme descrições, condições, quan�dades e
exigências estabelecidas no Termo de Referência (Doc. SEI/GDF nº 32252247) e seus anexos, que
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juntamente com a proposta apresentada (Doc. SEI/GDF nº 33087951) tornam-se parte integrante deste
Contrato, independentemente de suas transcrições.

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E FORMA DE REMUNERAÇÃO

 

 O CONTRATADO obriga-se a executar os serviços, objeto deste contrato, recebendo, a
�tulo de comissão, a taxa de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor de venda do bem arrematado,
taxa esta que deverá ser cobrada diretamente de cada arrematante, na ocasião do leilão, sendo esta a
única remuneração percebida pela execução do contrato.

 

 PARÁGRAFO PRIMEIRO

 

Não será devido ao CONTRATADO nenhum outro pagamento ou qualquer exigência de
ressarcimento junto a NOVACAP ou a terceiros, pelos serviços avençados neste instrumento, além da
comissão referida nesta cláusula segunda.

 

PARÁGRAFO SEGUNDO

 

As despesas com a execução do leilão correrão única e exclusivamente por conta do
CONTRATADO.

 

PARÁGRAFO TERCEIRO

 

O CONTRATADO será o responsável pelo recolhimento de impostos, taxas, contribuições à
Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro, emolumentos, demais despesas diretas ou
indiretas, e quaisquer outros ônus que se fizerem necessários a execução dos serviços contratados.

 

CLÁUSULA TERCEIRA- DO PRAZO

 

O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a par�r de sua assinatura e eficácia
com a publicação no Diário Oficial do Distrito Federal.

 

CLÁUSULA QUARTA— OBRIGAÇÕES DAS PARTES

 

I - Para garan�r o fiel cumprimento do presente contrato a NOVACAP se obriga a:

 

a. Fornecer ao CONTRATADO, o�cio autorizando a realização do leilão;

b. Definir data e aprovar local para realização do leilão;

c. Fornecer ao CONTRATADO, relação discrimina�va dos bens, contendo as informações necessárias
para que sejam elaborados os Editais e o Catálogo Oficial de Leilão.

d. Aprovar a matriz do edital elaborada pelo CONTRATADO observados os prazos legais para
publicação no Dário do Distrito Federal;
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e. Estabelecer condições para arrematação;

f. Manter a segurança adequada no local de exposição dos bens;

g. Designar empregados para acompanhar os interessados nas vistorias dos bens, prestando os
esclarecimentos necessários;

h. Supervisionar todas as fases do leilão;

i. Publicar no Diário do Distrito Federal, a Comissão nomeada para Alienação;

j. Proceder às entregas dos bens aos compradores, após as vendas, condicionada a apresentação da
segunda via da liberação do livro talão pelo arrematante, devidamente auten�cada pelo
CONTRATADO, com o carimbo da liberação.

k. Cumprir todas às demais exigências con�das no Termo de Referência e seus anexos. 

 

 

II - Para garan�r o fiel cumprimento deste Contrato o CONTRATADO se obriga a:

 

a. Elaborar e fornecer a matriz do Catálogo Oficial do leilão, contendo as condições de arrematação
(inclusive condições de re�rada do material arrematado), descrição dos bens, avaliações, data,
horário e local do leilão e exposição dos bens, enfim todas as informações necessárias para que os
pretensos compradores se inteirem de todos os detalhes do leilão, para análise e aprovação,
observando os prazos para publicação no Diário Oficial do Distrito Federal;

b. Solicitar e encaminhar a matriz do edital, devidamente aprovada, para publicação do aviso do leilão
no Diário Oficial do Distrito Federal, nos prazos previstos na legislação vigente e fornecer exemplar
à NOVACAP;

c. Distribuir os catálogos a compradores cadastrados e interessados, no escritório do CONTRATADO,
em leilões que antecederem e pela Internet, além de fornecer atendimento personalizado a
clientes pelo telefone comunicando-os do leilão e enviar fax do catálogo quando solicitado;

d. Reproduzir e distribuir catálogo oficial do leilão, às suas expensas, nas quan�dades suficientes e
necessárias;

e. Submeter previamente todas as despesas a serem realizadas com divulgação, como publicação de
avisos em jornais de circulação local; avisos promocionais; faixas; e etc., à aprovação da NOVACAP;

f. Elaborar e publicar no mínimo 03 (três) avisos do leilão na imprensa local; e, se autorizada pela
NOVACAP, em outra praça;

g. Confeccionar e fixar faixas de divulgação do leilão em locais estratégicos a serem definidos pela
NOVACAP;

h. Distribuir, por mala direta, avisos a compradores cadastrados, associações e sindicatos,
comerciantes do Distrito Federal e cidades do entorno e os demais interessados, bem como manter
contatos via telefone, e-mail e fax;

i. Organizar, administrar e providenciar a estrutura necessária à realização do evento, com
fornecimento de cadeiras, mesas e sistemas de sonorização, às suas expensas, nas quan�dades
sa�sfatórias e suficientes;

j. Realizar o leilão em data definida e local aprovado pela NOVACAP;

k. Presidir o ato do leilão;

l. Vistoriar os bens a serem leiloados, em dias e horários a serem definidos pela NOVACAP e pelo
responsável máxima do órgão competente que es�ver realizando a hasta pública;
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m. Vender os bens aquém oferecer o maior lance acima da avaliação reservando-se a NOVACAP, o
direito de não vender aqueles que não alcançarem preços mínimos de vendas, estabelecidos;

n. Receber os valores dos bens arrematados e autorizar a entrega dos bens vendidos, mediante
fornecimento de documentos que comprove a compra/quitação dos bens;

o. Fornecer aos arrematantes vencedores os Autos de Arrematação e os recibos das comissões pagas;

p. Pagar os tributos federais, estaduais, municipais, inclusive multas, seguros, contribuições e outros
encargos decorrentes da execução dos serviços a serem contratados, objetos do presente projeto,
exceto aqueles tributos que, por força de legislação especifica, forem de responsabilidade da
NOVACAP;

q. Entregar, ao final do leilão, a NOVACAP do contra-recibo, relação das importâncias recebidas,
contendo nome do arrematante vencedor, bem a que se refere e valor;

r. Informar a NOVACAP, qualquer normalidade que verificar na execução dos serviços, mesmo que
estes não sejam de sua competência;

s. Não u�lizar o nome da NOVACAP ou sua qualidade de contrato em quaisquer a�vidades de
divulgação profissional, como, por exemplo, em cartões de visita, anúncios diversos, impressos etc.,
com exceção da divulgação do evento especifico;

t. Apresentar prestação de contas de vendas no prazo de ate 05 (cinco) dias após a realização do
leilão, devidamente formalizada para conferência e homologação;

u. Responder, perante NOVACAP, pela perda ou extravio de fundos (dinheiro, cheques, etc.) existentes
em seu poder, ainda que o dano provenha de caso fortuito ou de força maior;

v. Guardar sigilo das informações que lhe serão repassadas par cumprimento do presente contrato, e
responsabilizar-se, perante NOVACAP, pela indenização de eventuais danos de quebra do sigilo
dessas informações, ou pelo seu uso indevido;

w. Depositar o valor líquido apurado no leilão em conta corrente a ser definida NOVACAP, no prazo de
até 05 (cinco) dias corridos, após a aprovação da prestação de contas de vendas;

x. Atentar sempre para os interesses da NOVACAP;

y. Não contratar trabalho infan�l, nos termos do art. 7º, inciso XXXIII, da Cons�tuição Federal, e
Decreto n° 6481/2008, que regulamenta os ar�gos 3º, alínea “d”, e 4º da Convenção 182 da
Organização Internacional do Trabalho (OIT), bem como de menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho ao ar livre, sem proteção adequada contra exposição à radiação solar, chuva e frio;

z. Cumprir todas às demais exigências con�das no Termo de Referência e seus anexos. 

 

CLÁUSULA QUINTA  – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 

Pela inexecução total ou parcial do presente Contrato a NOVACAP poderá, garan�da a
prévia defesa e o rito estabelecido no Regulamento de Licitações e Contratos da NOVACAP, aplicar à
CONTRATADA as seguintes sanções:

I – advertência;

II – multa;

III – suspensão temporária de par�cipação em licitação e de impedimento de contratar
com a NOVACAP, por prazo não superior a 2 (dois) anos.

CLÁUSULA SEXTA – DAS ALTERAÇÕES
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Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Adi�vo, e com as devidas jus�fica�vas,
nos casos previstos REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS da COMPANHIA URBANIZADORA DA
NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP.

 

CLÁUSULA SÉTIMA– DAS DESPESAS

 

As despesas decorrentes da execução do presente contrato serão, em sua totalidade, por
conta do Leiloeiro, exceto as despesas com catálogos, faixas e com as publicações de Editais em Jornal de
Grande Circulação que serão deduzidas, por ocasião de Prestação de Contas.

 

CLÁUSULA OITAVA – 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, liquidada até 30
(trinta) dias de sua apresentação, devidamente atestada pelo Executor do Contrato, desde que o
documento de cobrança esteja em condições de liquidação e pagamento, nas condições no Regulamento
de Licitações e Contratos da Novacap:

 

a) prazo de pagamento em até 30 (trinta) dias contados do atesto da Nota Fiscal, que deverá ser emi�do
em até 5 (cinco) dias após o recebimento da documentação fiscal;

b) considera-se data do efe�vo pagamento o dia da emissão da ordem bancária da NOVACAP,
devidamente acatada pela ins�tuição bancária responsável pela transferência dos recursos;

c) cronograma de desembolso máximo por período, em conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros;

d) critério de atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do período de
adimplemento de cada parcela até a data do efe�vo pagamento;

e) compensações financeiras e penalizações, por eventuais atrasos, e descontos, por eventual
antecipação de pagamento; e

f) exigência de garan�as e seguros, quando for o caso.

 

PARÁGRAFO ÚNICO

 

Ocorrendo atraso no pagamento, o CONTRATADO estará sujeito às penalidades previstas
na Cláusula OITAVA do Contrato.

 

CLÁUSULA NONA  – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 

Pela inexecução total ou parcial do presente Contrato a NOVACAP poderá, garan�da a
prévia defesa e o rito estabelecido no Regulamento de Licitações e Contratos da NOVACAP, aplicar à
CONTRATADA as seguintes sanções:

I – advertência;

II – multa;
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III – suspensão temporária de par�cipação em licitação e de impedimento de contratar
com a NOVACAP, por prazo não superior a 2 (dois) anos.

 

PARÁGRAFO ÚNICO

 

O valor da multa poderá ser aplicada nos seguintes percentuais:

I – 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou
execução de serviços, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o
limite de 9,9% (nove vírgula nove 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 ou da nota de empenho, por
descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II deste
ar�go;

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injus�ficada do adjudicatário em assinar o
contrato ou re�rar 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 ou da
nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

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

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO ACOMPANHAMENTO

 

A NOVACAP indica os empregados: Leonardo Rangel da Costa, matrícula nº 972.793-
0, Bernardo da Conceição, matrícula nº 74.742-4, Francisco Rodrigues Gonçalves, matrícula nº 73.771-2
e Ricardo Nunes Cabral, matrícula nº 973.246-2, para acompanharem apenas o objeto desta Decisão,
conforme Instrução nº 609/2019  - NOVACAP/PRES (Doc. SEI-GDF nº 26674793).

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO

 

O presente Contrato será rescindido ante os seguintes mo�vos:

 

I – não cumprimento reiterado de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;

II – cumprimento irregular reiterado de cláusulas contratuais, especificações, projetos e
prazos;

III – len�dão na sua execução que comprometa a conclusão da obra, do serviço ou do
fornecimento, nos prazos es�pulados;

IV – atraso injus�ficado para o início da obra, do serviço ou do fornecimento;

V – paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e sem prévia
comunicação à NOVACAP;
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VI – subcontratação total ou parcial do seu objeto em desacordo com o Edital, respeitado
ainda o disposto no Art. 78 da Lei nº 13.303, de 2016;

VII – cessão ou transferência, total ou parcial do objeto;

VIII – fusão, cisão ou incorporação, não admi�das no Edital e no presente Contrato;

IX – desatendimento reiterado das determinações regulamentares do fiscal ou do gestor
do contrato e dos seus superiores;

X – come�mento reiterado de faltas na sua execução;

XI – decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;

XII – dissolução da empresa contratada ou o falecimento da pessoa �sica contratada ;

XIII – alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que
prejudique a execução do presente Contrato;

XIV – razões de interesse público, de alta relevância e de amplo conhecimento, jus�ficadas
e determinadas pela autoridade máxima da NOVACAP;

XV – acréscimo ou a supressão, por parte da NOVACAP, de obras, serviços ou compras,
acarretando alteração do valor inicial do presente Contrato além do limite permi�do no Art. 81, §§ 1º e
2º, da Lei nº 13.303, de 2016;

XVI – materialização de evento crí�co previsto na matriz de riscos, ou outra forma de
controle, que impossibilidade a con�nuidade do presente Contrato;

XVII – ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impedi�va
da execução do presente Contrato;

XVIII – descumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Cons�tuição Federal,
que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a
menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a par�r de 14 anos, sem prejuízo das sanções penais
cabíveis;

XIX – não integralização da garan�a de execução contratual no prazo es�pulado;

XX – perecimento do objeto contratual, tornando impossível o prosseguimento da sua
execução;

XXI – prá�ca de atos lesivos à Administração Pública previstos na Lei nº 12.846, de 2013;

XXII – prá�ca de atos que prejudiquem ou comprometam a imagem ou a reputação da
NOVACAP direta ou indiretamente; e

XXIII – u�lização do presente Contrato para qualquer operação financeira por parte da
CONTRATADA.

 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO

 

A rescisão por qualquer das Partes deve ser informada com antecedência mínima de 60
(sessenta) dias, nos termos do art. 473 do Código Civil Brasileiro, garan�ndo-se sempre a observância
ao contraditório e à ampla defesa.

 

PARÁGRAFO SEGUNDO

 

O presente Contrato poderá, ainda, ser rescindido de forma amigável, por acordo entre as
partes.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

I -  Na execução do presente Contrato é vedado à NOVACAP e à CONTRATADA e/ou seu
empregado ou qualquer representante, sob pena de responsabilização na forma disciplinada no Decreto
Distrital nº 37.296, de 2016, as seguintes condutas:

a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou a quem
quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; e

b) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar o presente Contrato.

II - Caberá à CONTRATADA atender às polí�cas nacionais e locais que tenham como
obje�vo a inclusão social e o combate à discriminação.

III - Na execução do presente Contrato, fica vedado o uso de conteúdo discriminatório:
contra a mulher, que incen�ve a violência ou que exponha a mulher a constrangimento, homofóbico ou
qualquer outro que represente qualquer �po de discriminação, especialmente voltados contra minorias
em condições de vulnerabilidade, sob pena de rescisão do contrato e aplicação de multa, sem prejuízo de
outras sanções cabíveis, nos termos do que dispõe a Lei nº  5.448, de 2015, regulamentada pelo Decreto
Distrital nº 38.365, de 2017.

 

CLÁUSULA TERCEIRA  – DAS ASSINATURAS

 

Este Contrato tem validade a par�r da assinatura de todas as partes contratantes,
considerando-se para efeito de contagem de prazos a data da úl�ma assinatura, e eficácia legal após a
publicação do seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal.

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

 

O extrato do presente contrato será publicado a expensas da NOVACAP, no Diário
Oficial do Distrito Federal, atendendo-se ao princípio da publicidade elencado no art. 37 da Cons�tuição
Federal e Regulamento de Licitações e Contratos da NOVACAP.

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

 

Elegem as partes o Foro de Brasília-DF, para dirimir quaisquer dúvidas porventura
oriundas do presente Contrato, se esgotadas as vias amigáveis.

 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

CANDIDO TELES DE ARAUJO

DIRETOR-PRESIDENTE

ELZO BERTOLDO GOMES 

DIRETOR ADMINISTRATIVO 

ORLANDO ARAÚJO DOS SANTOS

LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL
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