
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

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

CONTRATO Nº 018/2019, A SER CELEBRADO ENTRE A 
COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL-
CODEPLAN E A EMPRESA SANTA LUZIA ASSISTÊNCIA MÉDICA 
S/A.

Processo SEI nº. 00121-00001039/2019-13

A  COMPANHIA  DE  PLANEJAMENTO  DO  DISTRITO  FEDERAL  -  CODEPLAN,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  n.º  00046060/0001-
45,  sediada  em Brasília/DF, SAM - Bloco H, Edifício CODEPLAN, doravante denominada CONTRATANTE, representada, neste 
ato, por seu Presidente, JEANSLEY CHARLLES DE LIMA, brasileiro, solteiro, Doutor em História Econômica, portador da 
carteira de identidade n.º 1.516.515 SSP/DF e do CPF n.º 852.352.881-49, e, por sua Diretora Administrativa 
Financeira, JULIANA DIAS GUERRA NELSON FERREIRA CRUZ, brasileira, solteira, Advogada,  OAB-DF  29.149  portadora  da 
 carteira  de  identidade  nº  3.283.352  SSP/DF  e  CPF  nº  009.218.924-54,  ambos  residentes  e domiciliados em Brasília-DF, 
e, do outro lado, a empresa: SANTA LUZIA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A, CNPJ/MF n.º 36.751.634/0001-23, sediada no 
endereço: St Scn Quadra 1, Bloco F, Edifício América Office Tower, Salas 1301, 1302, 1303, 1304 E Salas 1308, 1309, 1317 E 
1320, Asa Norte, Brasília/Df, CEP: 70.711-905 doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seus 
Representantes Legais, TIAGO PECHUTTI DE MEDEIROS, brasileiro, Médico, casado no regime de comunhão parcial de bens 
portador da carteira de identidade n.º 23788867-1 SSP/SP e do CPF n.º 290.978.888-16, e, FERNANDA MAÍZA ALMEIDA 
MEDEIROS, brasileira, casada no regime de comunhão parcial de bens, Administradora de Empresas, portadora da CNH n.º 
01611420502, contendo o RG n.° 30187869-9 SSP/SP e CPF n.º 216.100.448.43, ambos residentes e domiciliados na Super 
Quadra Noroeste – SQNW 108, Bloco D, Apartamento 205, Brasília/DF, tendo em vista a homologação do Pregão Eletrônico 
n.º 05/2019, constante do Processo n.º 00121- 00001039/2019-13 e, em conformidade com a Resolução Nº 071, de 30 de 
julho de 2018, do Conselho de Administração – CONSAD, da CODEPLAN, elaborada no disposto no Art. 40 da Lei 13.303, de 30 
de junho de 2016; em conformidade com o Decreto Distrital n.º 23.460/02, e suas alterações, e, ainda conforme a Decisão da 
Diretoria Colegiada da CODEPLAN, Sessão n.º 1701, datada de 22/08/2019, resolvem celebrar o presente Contrato mediante 
as seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratação de empresa especializada, operadora de planos de saúde, para a prestação de serviços de assistência 
suplementar à     saúde, EM REDE REGIONAL no âmbito do Distrito Federal e/ou grupo de municípios e com garantia de 
atendimento de urgência e emergência em todo o território nacional e eletivos por meio de reembolso na forma prescrita 
pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, na modalidade de Plano Coletivo Empresarial, para os empregados da 
Companhia de Planejamento do Distrito Federal – CODEPLAN, seus dependentes, grupo familiar e pedevistas, conforme 
detalhamento prescrito no Termo de Referência, anexo I do Instrumento Convocatório.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

Este Contrato será executado de forma indireta, sob o regime de empreitada por preço global, de acordo com o disposto no 
art. 21, inciso II, da Resolução 071/2018 – CONSAD/CODEPLAN.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

Pela prestação dos serviços ora contratados, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor mensal estimado de R$ 
1.646.351,73. (um milhão, seiscentos e quarenta e seis mil, trezentos e cinquenta e um reais e  setenta e três centavos).  

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

4.1. A partir da apresentação da Nota Fiscal, o Gestor do Contrato terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para efetuar o 
atesto da fatura, referente  aos  serviços  prestados  no  mês  de  cobertura,  e  para  encaminhá-la  à  Gerência  de  
Administração  Financeira  –  GEAFI da CONTRATANTE;

4.2. Recebida a Nota Fiscal, devidamente atestada, a GEAFI terá até 30 (trinta) dias para processar o pagamento respectivo;
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4.3. O pagamento será efetuado mediante comprovação de regularidade fiscal da CONTRATADA perante a Fazenda Nacional; 
Fazenda do Distrito Federal; Previdência Social; do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; e, Trabalhistas, abaixo 
citados:

I - Certidão Negativa de Débitos para com o GDF, expedida pela Secretaria de Fazendo do Distrito Federal;

II - Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Federal (União);

III - Certidão negativa de Débitos – CND perante o INSS; Certificado de Regularidade de Situação–CRS para com o Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal; Comprovação de recolhimento de 
todos os tributos, conforme o Decreto Distrital nº 23.287, de 17.10.2002; e,

IV - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, obtida no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), nas 
páginas do TST e tribunais regionais (www.tst.jus.br e www.csjt.jus.br).

4.4. Se na data da liquidação da obrigação, por parte da CONTRATANTE, existir qualquer um dos documentos supracitados 
com validade vencida, a CONTRATADA deverá providenciar a(as) sua(s) regularização(ões), ficando o pagamento pendente de 
liquidação até que sua situação se torne regular;

4.5. Caso  ocorra  a  situação  descrita  no  item  4.4,  a  contagem  de  prazo  para  pagamento  terá  início  a  partir  da  data  
em  que a CONTRATADA comunicar à CONTRATANTE da regularização dos mencionados documentos;

4.6. No ato do pagamento será efetuada a retenção dos tributos e contribuições nas disposições determinadas pelos órgãos 
fiscais fazendários, em conformidade com as legislações e instruções normativas vigentes;

4.7. Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da CONTRATANTE, a parcela devida será atualizada 
monetariamente, desde o vencimento da obrigação até a data do efetivo pagamento de acordo com a variação “pro rata 
tempore” do IPCA.

4.8. A CONTRATADA que se enquadrar nas hipóteses de isenção ou de retenção de tributos e contribuições deverá comprovar 
tal situação no ato de entrega da documentação fiscal;

4.9. A CONTRATADA deverá entregar, junto com a Nota Fiscal emitida, a memória de cálculo, informando os custos que 
compõe a referida Nota Fiscal.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de 01 de novembro de 2019, podendo ser prorrogado por 
igual período, limitando-se a 05 (cinco) anos, conforme disposto no Art. 60 da Resolução 071/2018 CONSAD/CODEPLAN.

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR E SUPORTE FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

O valor total estimado do presente Contrato é de: R$ 19.756.220,71 (dezenove milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, 
duzentos e vinte reais e setenta e um centavos), correndo as despesas por conta da dotação orçamentária, no Programa de 
Trabalho: 04.122.6003.8504.0039 (Concessão de Benefícios a Servidores da CODEPLAN); Natureza de Despesa: 33.90.39, 
Fonte: 100 - Nota de Empenho n.º 2019NE00517 Valor: R$ 1.200.000,00 (hum milhão , e duzentos mil reais) – 
Data: 25/10/2019.

Parágrafo Único: Os recursos previstos nesta Cláusula serão objeto de empenho ou de reforço da respectiva Nota de 
Empenho, observadas as disponibilidades orçamentárias e financeiras da CONTRATANTE.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. Colocar à disposição da CONTRATADA, informações e dados cadastrais dos beneficiários que não se encontrem 
resguardados por sigilo, com o propósito de que sejam estipulados planos de assistência à saúde;

8.2. Permitir à CONTRATADA a divulgação dos planos de saúde junto aos beneficiários, por meio de correspondência comum, 
publicações, revistas, boletins informativos, internet e outros meios de divulgação;

8.3. Permitir aos profissionais da CONTRATADA, acesso às dependências ao Edificio Sede da CODEPLAN, mediante prévia 
autorização, para orientar e explicar aos beneficiários os procedimentos para utilização e normas de funcionamento dos 
beneficios oferecidos em decorrência da assinatura do Contrato;

8.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, por meio de representante especialmente designado, adotando as 
providências necessárias para seu fiel cumprimento;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a atuação da CONTRATADA perante os empregados, garantindo o cumprimento das disposições 
das normas vigentes;

8.6. Comunicar, com antecedência mínima de 30 dias, alteração de condição de dependência dos beneficiários filhos, 
enteados e menor sob guarda, quando atingirem idade limite de 21 anos, ou, 24 anos para estudantes universitários;
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8.7. Notificar, por escrito, qualquer irregularidade encontrada ou relatada pelos beneficiários no desenvolvimento dos 
serviços contratados;

8.8. Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária e Financeira em vigor;

8.9. Enviar, por meio eletrônico/magnético, alterações dos beneficiários ocorridas ao longo do Contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. Caberá à CONTRATADA, além das responsabilidades resultantes do Contrato, cumprir os dispositivos da Lei nº 9.656/98, 
da Resolução Normativa n° 428/2017-ANS; da Resolução Normativa n° 195/2009-ANS (alterada pela Resolução n° 200/2009-
ANS) e demais normativos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS;

9.2. Oferecer os serviços de pronto-socorro, de urgência e emergência, durante 24 horas diárias, inclusive sábados, domingos 
e feriados, em condições de internações e exames complementares de diagnóstico;

9.3. Assegurar os serviços para atendimento a qualquer tipo de doença, inclusive as pré-existentes, as congênitas, as 
infectocontagiosas, como o tratamento de moléstias decorrentes da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida – AIDS e suas 
complicações, dentro dos limites e moldes previstos na Lei nº 9656/98 e Resoluções da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar - ANS;

9.4. Não interromper, sob qualquer pretexto, os tratamentos iniciados, os inadiáveis, os seriados e os de emergência, desde 
que solicitados durante a vigência da prestação de serviços;

9.5. Realizar a divulgação dos serviços de assistência médica hospitalar/ambulatorial junto aos beneficiários da CONTRATADA;

9.6. Orientar os beneficiários a respeito do atendimento das normas previstas na legislação de Saúde Suplementar e as do 
Contrato;

9.7. Exigir da CONTRATANTE, documentos que comprovem o vínculo dos beneficiários e dos seus dependentes junto a 
mesma;

9.8. Efetivar a movimentação cadastral, mediante a implantação, inclusão e exclusão de beneficiários, quando informado 
pela CONTRATANTE;

9.10. Assegurar aos beneficiários a prestação de serviços, e na superveniência de fatos imprevisíveis, envidar esforços de 
modo a impedir a descontinuidade do atendimento aos usuários;

9.11. Efetivar o acompanhamento de casos crônicos e o monitoramento de grupo de risco, bem como indicar ao beneficiário 
os programas de medicina preventiva, disponibilizados pela CONTRATADA;

9.12. Efetivar a cobrança dos planos de assistência médica hospitalar/ambulatorial, diretamente para a CONTRATANTE, na 
forma especificada no termo de adesão dos beneficiários;

9.13. Executar, em comum acordo com a CONTRATANTE, ações de saúde preventiva e de qualidade de vida dos empregados 
e de seus dependentes, sem ônus financeiro para a mesma;

9.15. Proteger o sigilo médico dos beneficiários, devendo comprovar que possuem profissional habilitado e registrado no 
CRM, observando o que dispõe a Resolução Normativa nº 255/2011-ANS;

9.16. Fornecer os relatórios e informações necessários ao acompanhamento dos serviços utilizados pelos beneficiários, 
inclusive os relatórios de sinistralidade, TRIMESTRALMENTE;

9.17. Emir relatórios gerenciais, quando solicitado pela CONTRATADA, contendo no mínimo, os seguintes dados:

a. perfil demográfico da carteira;

b. relatório de sinistralidade;

c. indicadores sobre a utilização:

c.1. beneficiários;

c.2. prestadores.

d. casos crônicos e de risco:

d.1. identificação de casos crônicos;

d.2. descrição das patologias.

9.18. Fornecer, gratuitamente, aos usuários do Programa de Assistência à Saúde, a carteira de identificação personalizada, 
que será usada, exclusivamente, quando da utilização dos serviços cobertos pelo respectivo Plano de Saúde, aderido pelo 
beneficiário;

9.19. A entrega da segunda via de carteira do beneficiário deverá ocorrer no prazo máximo de 15 (quinze) dias;

9.20. Disponibilizar aos usuários do Programa de Assistência à Saúde, via site, a rede credenciada de Assistência Médico-
Hospitalar (Hospitais, Centros Médicos, Consultórios, Clínicas, Laboratórios, Médicos e outros profissionais);
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9.21. A CONTRATADA deverá possuir central de atendimento e site, para os esclarecimentos que se fizerem necessários aos 
beneficiários, a partir da data da vigência do Contrato;

9.22. Manter credenciado o quantitativo de profissionais, hospitais e consultórios apresentados no momento da habilitação 
do Contrato com a CONTRATANTE;

9.23. Examinar, com isenção e rigor, as reclamações formalizadas pelos beneficiários, fornecendo respostas formais;

9.24. Apurar responsabilidade e responder formalmente as reclamações apresentadas pela CONTRATANTE, beneficiários, 
profissional ou entidade conveniada, que se conduza de modo inconveniente ou incompatível com o exercício das funções 
que lhe forem atribuídas;

9.25. Responsabilizar-se civil e criminalmente, por danos causados à CONTRATANTE ou aos beneficiários, por ação ou omissão 
de seu empregado ou credenciado na execução dos serviços objeto do Contrato, garantido a CONTRATADA o direito do 
contraditório e ampla defesa;

9.26. Aceitar a retenção de valores referentes ao pagamento de faturas até o montante correspondente ao reembolso de 
danos causados à CONTRATANTE;

9.27. Efetuar pagamento de reembolso na forma prescrita pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS;

9.28. Zelar pela boa e fiel execução dos serviços ora contratados;

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

Em caso de inexecução total ou parcial dos serviços ou qualquer outra inadimplência contratual, a CONTRATADA estará 
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, no que couber, de acordo com o disposto dos Artigos 81 a 84 da 
Resolução 071/2018 do CONSAD/CODEPLAN e, no Decreto Distrital nº. 26.851 de 30 de maio de 2006 e suas alterações, às 
seguintes penalidades:

     I - Advertência;

II - Multa;

  III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a CODEPLAN, por       prazo não 
superior a 02 (dois) anos.

Parágrafo primeiro: A multa será imposta à CONTRATADA por atraso injustificado na entrega ou execução deste Contrato, e 
será 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 valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9%, 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 valor correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional, e 
a critério da CONTRATANTE, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

III.  5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo de entrega, 
sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II deste artigo;

IV. 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE, recusa parcial ou total na entrega de 
material, recusa na conclusão do serviço ou rescisão do Contrato/nota de empenho, calculado sobre a parte 
inadimplente;

V. 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de qualquer cláusula deste 
ajuste, exceto prazo de entrega.

Parágrafo segundo: A multa será aplicada após regular processo administrativo e será descontada da garantia da 
respectiva CONTRATADA, na forma do art. 81, § 2º, da Resolução 071/2018 do CONSAD - CODEPLAN, oferecida 
à CONTRATADA, a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da notificação.

Parágrafo terceiro: Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá 
a CONTRATADA pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela CODEPLAN, cobrada 
administrativamente ou ainda judicialmente.

Parágrafo quarto: O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do 
vencimento do prazo de execução deste Contrato. Caso o dia do vencimento venha cair em dia não útil, o mesmo será 
contado a partir do primeiro dia útil seguinte.

Parágrafo quinto: Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:

I - O atraso não superior a 5 (cinco)dias;

II - A execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.
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Parágrafo sexto: A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da 
falta cometida, consoante o previsto no parágrafo único do art. 2º do Decreto n° 26.851, de 30 de maio de 2006 e observado 
o princípio da proporcionalidade.

Parágrafo sétimo: Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a Nota de Empenho e/ou Contrato deverão ser cancelados e/ou 
rescindidos, exceto se houver justificado interesse da CONTRATANTE em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, que será 
penalizado na forma do inciso II do Parágrafo Primeiro.

Parágrafo oitavo: A sanção pecuniária prevista no inciso IV do Parágrafo Primeiro não se aplica nas hipóteses de rescisão 
contratual que não ensejam penalidades.

Parágrafo nono: A eventual aplicação de multa prevista neste Contrato não exime a CONTRATADA de responder 
judicialmente, pelos eventuais prejuízos causados à Fazenda do Distrito Federal, devidos a problemas que deveriam ter sido 
previstos e solucionados a tempo.

Parágrafo dez: Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a CONTRATANTE enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido 
o prazo da sanção aplicada com base no parágrafo anterior, e o que mais constar nos artigos 86 a 88, inclusive, da Lei Federal 
n. º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA  - DA ALTERAÇÃO

Toda e qualquer alteração do avençado neste Contrato somente poderá ocorrer por acordo entre as partes e deverá ser 
processada mediante a celebração de Termo Aditivo, vedada a modificação do objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA FINANCEIRA

A empresa deverá recolher em nome da CODEPLAN uma das modalidades de garantia contratual definidas no Art. 59, §1º da 
Resolução 071/2018 - CONSAD - CODEPLAN, em até 10 (dez) dias, após a data de assinatura do Contrato.

Parágrafo primeiro: O valor da garantia será de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato e deverá cobrir todo o prazo do 
Contrato mais 30 (trinta) dias, devendo a mesma garantia ser recolhida na Tesouraria da CODEPLAN.

Parágrafo segundo: A garantia prestada pela CONTRATADA, será liberada ou restituída após execução do Contrato, devendo 
ser atualizada monetariamente na hipótese do inciso I, do § 1º do Art. 59 da Resolução 071/2018 - CONSAD - CODEPLAN.

Parágrafo terceiro: A garantia será levantada pela CONTRATADA mediante expressa declaração nos autos do executor do 
Contrato, por parte da CODEPLAN, de que foram cumpridos todos os termos contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO

A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato.

Parágrafo Primeiro: A inadimplência da CONTRATADA quanto aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere 
à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO

Este Contrato poderá ser rescindido nos casos enumerados no incisos I a XVIII do Art. 78 da Resolução 071/2018 - CONSAD - 
CODEPLAN.

Parágrafo primeiro: A Rescisão deste Contrato poderá ser determinada por ato unilateral da CODEPLAN, nos casos previstos 
nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Resolução 071/2018 - CONSAD - CODEPLAN; por acordo entre as partes, reduzida a 
termo no processo de contratação, desde que haja conveniência para a CODEPLAN, e; judicial, nos termos da legislação.

Parágrafo segundo: A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente.

Parágrafo terceiro: Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 supracitado, sem que haja culpa 
do CONTRATADO, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda o direito à:

 I - devolução de garantia;

II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

III - pagamento do custo da desmobilização.

Paragrafo quarto: Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do Contrato, o cronograma de execução será prorrogado 
automaticamente por igual tempo.

Paragrafo quinto: Caso ocorra a rescisão por ato unilateral e escrito da CODEPLAN, na forma prevista no parágrafo primeiro 
desta cláusula, conforme previsto no art. 80 da Resolução 071/2018 - CONSAD - CODEPLAN, sem prejuízo das sanções 
aplicáveis, as consequências serão:
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I - execução da garantia contratual, para ressarcimento da CODEPLAN, e dos valores das multas e indenizações a ela 
devidos;

II - retenção de pagamentos devidos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à CODEPLAN.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO REAJUSTE

Em face da legislação vigente, os preços ora contratados poderão ser reajustados, em intervalos não inferiores a 12 (doze) 
meses, a partir do 13º (décimo terceiro) mês, a contar da data de assinatura do presente Contrato, pelo IPCA (Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica – IBGE, aprovado pelo Decreto nº 
37.121/2016, e, ainda observando o disposto no Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO GESTOR

A CONTRATANTE designará um Gestor para este Contrato, que anotará, em registro próprio, todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do objeto deste, determinando o que for necessário à regularização das faltas observadas, além 
das atribuições previstas no § 5º, do art. 41, do Decreto 32.598/2010, das Normas de Execução Orçamentária, Financeira e 
Contábil do Distrito Federal.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA

Os Débitos da CONTRATADA para com o Distrito Federal, decorrentes ou não deste ajuste, serão inscritos em Dívida Ativa e 
cobrados mediante execução na forma da legislação pertinente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral 
deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA DISSOLUÇÃO

O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, bastando para tanto, que haja manifestação por escrito, com 
antecedência mínima de 15 (quinze) dias, por uma das partes, sem interrupção do curso normal da execução deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO

O presente Contrato está vinculado aos termos do ato convocatório da Licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 05/2019, 
nos moldes do Art. 58, Inciso VIII da Resolução 071/2018 do CONSAD - CODEPLAN.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO

A publicação do extrato do presente Contrato, na Imprensa Oficial, será providenciada pela CONTRATANTE, nos termos do 
parágrafo único, do artigo 61, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO

Fica eleito o Foro de Brasília - DF, para dirimir questões relativas ao descumprimento do presente Contrato, salvo exceções 
devidamente justificadas.

VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA ASSINATURA

E, por estarem justos e de acordo, para firmeza e validade do que foi estipulado em todas as cláusulas, as partes assinam o 
presente instrumento na presença das testemunhas abaixo:

Brasília/DF - DF, 31 de outubro de 2019.

PELA CONTRATANTE:

                JEANSLEY CHARLLES DE LIMA                                JULIANA DIAS GUERRA NELSON FERREIRA CRUZ

                      Presidente                                                                 Diretora Administrativa e Financeira

PELA CONTRATADA:
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         TIAGO PECHUTTI DE MEDEIROS                           FERNANDA MAÍZA ALMEIDA MEDEIROS          

Diretor Executivo                                                            Diretora Financeira    

Testemunhas:

Nome:

CPF nº:

Nome:

CPF nº:

                                                                                                           ANEXO ÚNICO

FAIXA ETÁRIA BENEFICIÁRIOS VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

0 à 18 anos 132 R$ 367,98 R$ 48.573,36

19 à 23 anos 55 R$ 446,77 R$ 24.572,35

24 à 28 anos 32 R$ 540,35 R$ 17.291,35

29 à 33 anos 53 R$ 612,61 R$ 32.468,33

34 à 38 anos 45 R$ 698,74 R$ 31.443,30

39 à 43 anos 34 R$ 778,82 R$ 26.479,88

44 à 48 anos 63 R$ 933,58 R$ 58.815,54

49 à 53 anos 116 R$1.082,27 R$ 125.543,32

54 à 58 anos 223 R$1.345,46 R$ 300.037,58

59 anos ou mais 492 R$1.994,16 R$ 981.126,72

TOTAL 1.245 R$1.646.351,73

TOTAL ESTIMADO 12 
MESES

                                                                                                   R$19.756.220,71

Valor mensal de R$ 1.646.351,73 (hum milhão, seiscentos e quarenta e seis mil, trezentos e cinquenta e um reais e setenta e 
três centavos).

Valor global anual de R$ 19.756.220,71 (dezenove milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, duzentos e vintes reais e 
setenta e um centavos).
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Documento assinado eletronicamente por JULIANA DIAS GUERRA NELSON FERREIRA CRUZ - 
Matr.0003672-2, Diretor(a) Administrativo(a) e Financeiro(a), em 31/10/2019, às 14:57, 
conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial 
do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JEANSLEY CHARLLES DE LIMA - Matr.0003645-5, 
Presidente da Companhia de Planejamento do Distrito Federal, em 31/10/2019, às 14:59, 
conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial 
do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE PENA MALVAR - Matr.0003652-8, Procurador
(a) Jurídico(a), em 31/10/2019, às 15:02, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de 
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de 
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por TAIRONE AIRES CAVALCANTE - Matr.0003438-0, 
Chefe do Núcleo de Licitações, Contratos e Convênios-Substituto(a), em 31/10/2019, às 15:10, 
conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial 
do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Tiago Pechutti Medeiros, Usuário Externo, em 
31/10/2019, às 18:09, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, 
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Fernanda Maiza Almeida Medeiros, Usuário 
Externo, em 31/10/2019, às 18:09, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro 
de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 
2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: 
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 30678555 código CRC= D2F5058C. 
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