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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL

           

              
 

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

   

Contrato de Prestação de Serviços nº 006/2021 – SECTI/DF, nos termos do Padrão nº 06/2002.

Processo nº 04008-00000325/2021-98.

SIGGO Nº 43495.

Cláusula Primeira – Das Partes

O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, representada por
Gilvam Máximo, na qualidade de Secretário de Estado, com delegação de competência prevista nas
Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, CNPJ: 32.621.983/0001-70,
doravante denominada Contratante e a empresa  AGÊNCIA DE ESTRATEGIAS E CONSULTORIA ZION LTDA,
com nome fantasia "ZION", doravante denominada Contratada, CNPJ 28.204.467/0001-72, com sede na
SAMAS Trecho 03, Conjunto 03, sala 401 – Setor Complementares – Brasília/DF – CEP: 70.610-050,
representada por Fábio Alves Clemente, na qualidade de Sócio Administrador.

Cláusula Segunda – Do Procedimento

2.1. O presente Contrato obedece aos termos do Termo de Referência (60157480),  da Pesquisa de Preços
(60169427) e da Nota Jurídica (60612143), nos termos do Inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993. 

Cláusula Terceira – Do Objeto

3.1. Contratação de plataforma para atendimento mul�canal por meio de Assistente Virtual Inteligente,
do �po chatbot, contemplando planejamento, infraestrutura, implantação, configuração, operação e
gestão do serviço para atendimento, gerenciamento do relacionamento com o cidadão, digitalização e
automação de serviços públicos nos termos, condições, quan�dades e especificações con�das no Termo
de Referência(60157480) e pesquisa de preços (60169427), que passa a integrar o presente Termo.

3.2. Os serviços contemplarão:

a) Fornecimento e implantação de plataforma mul�canal integrada para atendimento, gerenciamento do
relacionamento com o cidadão, digitalização do atendimento acerca de serviços públicos por meio de
Assistente Virtual Inteligente, do �po chatbot, para o site ins�tucional da SECTI;

b) Fornecimento e implantação de plataforma mul�canal integrada para atendimento, gerenciamento do
relacionamento com o cidadão, digitalização do atendimento acerca de serviços públicos por meio de
Assistente Virtual Inteligente, do �po chatbot, para o WhatsApp ins�tucional da SECTI;

c) Fornecimento e implantação de plataforma mul�canal integrada para atendimento, gerenciamento do
relacionamento com o cidadão, digitalização do atendimento acerca de serviços públicos por meio de
Assistente Virtual Inteligente, do �po chatbot, para o Facebook ins�tucional da SECTI;

d) Suporte Técnico, até 09 serviços ao mês;

e) Capacitação e Formação de Usuários para u�lização das soluções tecnológicas; e

f) Serviços Especializados - Transformação, design e elaboração dos fluxos de atendimento e da biblioteca
de conhecimentos acerca dos serviços públicos oferecidos pela SECTI para uso Assistente Virtual
Inteligente, do �po chatbot.
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3.3. O (s) serviço (s) será (ão) prestado (s) no (s) endereço (s) cito: Secretaria de Ciência Tecnologia e
Inovação - SECTI/DF no Anexo do Palácio do Buri�, Praça do Buri�  - 14º Andar CEP: 70075-900 

Cláusula Quarta – Da Forma e Regime de Execução

4.1.  O Contrato será executado de forma indireta, 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, da Repactuação e do Reajuste

5.1. O valor total do Contrato é de R$17.000,00 (dezessete mil reais). A CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA em parcela única após homologação e aceite da solução.

5.2. A importância de R$17.000,00 (dezessete mil reais) deve ser atendida à conta de dotações
orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 6.778, de 06 de Janeiro, de
2021.

Cláusula Sexta – Da Dotação Orçamentária

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

I – unidade Orçamentária: 40101– Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF;

II – programa de Trabalho:   04.122.8207.8517.0166

III – natureza da Despesa: 33.90.40

IV – fonte: 100

6.2. O empenho inicial é de R$17.000,00 ( dezessete mil reais), conforme Nota de Empenho nº
2021NE00152 (63975993), emi�da em 15 de junho de 2021, sob o evento nº400091, na modalidade
es�ma�vo .

Cláusula Sé�ma – Do Pagamento

7.1. O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil
do Distrito Federal, em parcela única, mediante a apresentação de Nota Fiscal,  liquidada até 30(trinta)
dias de sua apresentação, devidamente atestada pelo Executor do Contrato.

Cláusula Oitava – Do Prazo de Vigência

8.1. O contrato vigorará por 02 (dois) meses, contados a par�r da data da sua assinatura, podendo ser
prorrogado por períodos iguais e sucessivos, limitado a 60 (sessenta) meses, desde que haja preços e
condições mais vantajosas para a Administração, nos termos do Inciso II, Art. 57, da Lei nº 8.666, de
1993.

8.2. A prorrogação do contrato dependerá da verificação da manutenção da necessidade, economicidade
e oportunidade da contratação, acompanhada da realização de pesquisa de mercado que demonstre a
vantajosidade dos preços contratados para a Administração.

Cláusula Nona – Da garan�a

9.1. A garan�a para execução do Contrato será prestada na forma de qualquer das modalidades previstas
no Art. 56, da Lei n° 8.666, de 1993.

Cláusula Décima – Da responsabilidade do Distrito Federal

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.

Cláusula Décima Primeira – Das Obrigações e Responsabilidades da Contratada

11.1. Indicar formalmente preposto apto a representá-lo junto à contratante, que deverá responder pela
fiel execução do contrato;

11.2. Atender prontamente quaisquer orientações e exigências da Equipe de Fiscalização do Contrato,
inerentes à execução do objeto contratual;
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11.3. Reparar quaisquer danos diretamente causados à contratante ou a terceiros por culpa ou dolo de
seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da relação contratual, não
excluindo ou reduzindo a responsabilidade da fiscalização ou o acompanhamento da execução dos
serviços pela contratante;

11.4. Propiciar todos os meios necessários à fiscalização do contrato pela contratante, cujo representante
terá poderes para sustar o fornecimento, total ou parcial, em qualquer tempo, sempre que considerar a
medida necessária;

11.5. Manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições da habilitação;

11.6. Quando especificada, manter, durante a execução do contrato, equipe técnica composta por
profissionais devidamente habilitados, treinados e qualificados para fornecimento da solução de TIC;

11.7. Quando especificado, manter a produ�vidade ou a capacidade mínima de fornecimento da solução
de TIC durante a execução do contrato; e

11.8. Ceder os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solução de TIC sobre os diversos
artefatos e produtos produzidos em decorrência da relação contratual, incluindo a documentação, os
modelos de dados e as bases de dados à Administração; e

11.9. Fornecer o objeto, estritamente de acordo com as especificações descritas neste instrumento.

Cláusula Décima Segunda – Das Obrigações e Responsabilidades da Contratante

12.1. Nomear Gestor e Fiscais Técnico, Administra�vo e Requisitante do contrato para acompanhar e
fiscalizar a execução dos contratos;

12.2. Encaminhar formalmente a demanda por meio de Ordem de Serviço ou de Fornecimento de Bens,
de acordo com os critérios estabelecidos no Termo de Referência ou Projeto Básico;

12.3. Receber o objeto fornecido pela contratada que esteja em conformidade com a proposta aceita,
conforme inspeções realizadas;

12.4. Aplicar à contratada as sanções administra�vas regulamentares e contratuais cabíveis,
comunicando ao órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços, quando aplicável;

12.5. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento à contratada, dentro dos prazos preestabelecidos em
contrato;

12.6. Comunicar à contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento da solução
de TIC;

12.7. Definir produ�vidade ou capacidade mínima de fornecimento da solução de TIC por parte da
contratada, com base em pesquisas de mercado, quando aplicável; e

12.8. Prever que os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solução de TIC sobre os
diversos artefatos e produtos produzidos em decorrência da relação contratual, incluindo a
documentação, o código-fonte de aplicações, os modelos de dados e as bases de dados, pertençam à
Administração;

Cláusula Décima Terceira - A Contratada fica obrigada a apresentar ao Distrito Federal:

13.1. 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.

13.2. 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 respec�vo valor, dispensa a celebração de aditamento.

Cláusula Décima Quarta – Das Penalidades

14.1. 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 Inexigibilidade 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.
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14.2. As sanções administra�vas e procedimentos para retenção ou glosa no pagamento estão
especificadas no item 7.2 do Termo de Referência (60157480).

Cláusula Décima Quinta – Da Dissolução

15.1. 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.

Cláusula Décima Sexta – Da Rescisão

16.1. O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no
respec�vo processo, na forma prevista na Jus�fica�va de Dispensa de Licitação, 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 Sé�ma – Dos débitos para com a Fazenda Pública

17.1. 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 Oitava – Do Executor

18.1. O Distrito Federal, por meio da Secretaria Estado de Ciência, Teconologia e Inovação, designará um
Executor para o Contrato, que desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Execução
Orçamentária, Financeira e Contábil.

Cláusula Décima Nona – Da Publicação e do Registro

19.1. 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 pela
Procuradoria-Geral do Distrito Federal.

Cláusula Vigésima - Do Foro

20.1. Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas rela�vas ao
cumprimento do presente Contrato.

20.2. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de combate a
corrupção coordenada pela Controladoria Geral do Distrito Federal, por meio do telefone: 0800-6449060.
(Decreto Distrital n° 34.031/2012).

 

Brasília, 15 de junho de 2021

Pelo Distrito Federal: GILVAM MÁXIMO

Pela Contratada: FÁBIO ALVES CLEMENTE

Documento assinado eletronicamente por Fábio Alves Clemente, Usuário Externo, em
15/06/2021, às 18:00, 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 GILVAM MÁXIMO - Matr.0273769-8, Secretário(a)
de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal, em 15/06/2021, às 18:40,
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 auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
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